
 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság1 

2010. évi közbeszerzési terve2 
 

 Időbeli ütemezés 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége3 

  CPV kód 
Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett 

eljárási típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés5 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére4? 

 I. Árubeszerzés           

1. Traktor vásárlása a 
KMOP-3.2.1/A-09-2009-
0005 számú pályázat 
megvalósításához 
kapcsolódóan 

34.14.00.00-0 

III. rész. 
VI. fejezet 

249. § (1) bek. 

Általános 
egyszerű 

közbeszerzési 
eljárás 

2010. november 2011. február - 

 II. Építési beruházás           

1. Szemlő-hegyi-barlang  III. rész. Általános    

                                                 
1 Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 22.-ának (1) bekezdésében meghatározott (klasszikus ajánlatkérőket) terheli. 
2 A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, kötelezően április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. 
A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már 
megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános. 
3 Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi 
tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
4 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 
5 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 
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fogadóépülete 
közönségforgalmi 
részének átalakítása 

45.00.00.00-7 VI. fejezet 
249. § (1) bek. 

egyszerű, 
tárgyalásos 

közbeszerzési  
eljárás 

2010. január  
2010. december 

 
- 

3. Látogatóközpont 
kialakításához 
kapcsolódó feladatok 
elvégzése Sas-hegyen 

45.00.00.00-7 

III. rész. 
VI. fejezet 

249. § (1) bek. 

Általános 
egyszerű, 

tárgyalásos 
közbeszerzési  

eljárás 

2010. december 2011. szeptember 
 
 
- 

4. Királyréti Erdei Iskola 
épületének felújítása 

45.00.00.00-7 
III. rész. 

VI. fejezet 
249. § (1) bek. 

Meghívásos 
közbeszerzési 

eljárás 
2010. szeptember 2011. március - 

5. Parkrendezés, tanösvény 
és játszótér kialakítása 
Szemlő-hegyen 

45.00.00.00-7 

III. rész. 
VI. fejezet 

249. § (1) bek. 

Általános 
egyszerű, 

tárgyalásos 
közbeszerzési  

eljárás 

2010. március 2010. december  

7. KEOP-3.1.2/2F/09-
2010-0003 számú 
pályázat 
megvalósításához 
kapcsolódó 
vízkormányzómű-építési 
feladatok elvégzése 
Ipoly-Dinnyésen 

 

III. rész. 
VI. fejezet 

249. § (1) bek. 
 

Meghívásos 
közbeszerzési 

eljárás 
2010. december 2012. május  

8. KMOP-3.2.1/A-09-
2009-0005 számú 
pályázat 
megvalósításához 
kapcsolódó vízi 
műtárgyak építése 

45000000-7; 
45255110-3; 
45453100-8; 
45240000-1; 

III. rész. 
VI. fejezet 

249. § (1) bek. 

Általános 
egyszerű 

közbeszerzési 
eljárás 

2010. december 2012. január 31.  
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Turján-vidéken 

9. KMOP-3.2.1/A-09-
2009-0005 számú 
pályázat 
megvalósításához 
kapcsolódó nyílt 
vízfelület helyreállítása a  
Turján-vidéken 

 
III. rész. 

VI. fejezet 
249. § (1) bek. 

Meghívásos 
közbeszerzési 

eljárás 
2010. december 2012. január 31.  

11. Az Alcsúti Arborétum 
dísztó-rekonstrukciója 

45.24.61.00-4; 
45.25.21.24-3 

III. rész. 
VI. fejezet 

249. § (1) bek. 

Meghívásos 
közbeszerzési 

eljárás 
2010. október 2012. május 31.  

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

1. A Budai Vár-barlang 3D 
geodéziai felmérése 

71.35.50.00-1 

III. rész. 
VI. fejezet 

249. § (1) bek. 

Általános 
egyszerű, 

tárgyalásos 
közbeszerzési  

eljárás 

2010. augusztus 2012. május - 

2. Kiállítótér és 
önkiszolgáló vezérlésű 
vetítőterem kialakítása, 
berendezése Szemlő-
hegyen 

79.95.50.00-0 

III. rész. 
VI. fejezet 

249. § (1) bek. 

Általános 
egyszerű, 

tárgyalásos 
közbeszerzési  

eljárás 

2010. január 2010. december - 

3. Erdészeti munkák 
(erdősítés, erdősítés 
ápolás és invazív 
kezelés) kézi munkaerő-
igényes feladatai 
Nagykőrösön 

77.20.00.00-2 

III. rész. 
VI. fejezet 

249. § (1) bek. 
Meghívásos 

közbeszerzési 
eljárás 

2010. július 2011. március - 



 4 

4. A Jókai-kert 
felújításához kapcsolódó 
feladatok elvégzése 

71.42.10.00-5 

III. rész. 
VI. fejezet 

249. § (1) bek. 

Általános 
egyszerű, 

tárgyalásos 
közbeszerzési  

eljárás 

2010. augusztus 2011. május 31. - 

5. Az Alcsúti Arborétum 
növényzet-rekonstrukciója  

71.42.10.00-5 
III. rész. 

VI. fejezet 
249. § (1) bek. 

Általános 
egyszerű, 

tárgyalásos 
közbeszerzési  

eljárás 

2010. október 2012. május 31. - 

6. Műszaki ellenőr 
kiválasztása a KEOP-
3.1.2/2F/09-2009-0003 
számú pályázat építési 
feladataihoz Ipoly-
Dinnyésen 

71.63.10.00-0 
III. rész. 

VI. fejezet 
249. § (1) bek. 

Általános 
egyszerű 

közbeszerzési 
eljárás 

2010. november 2012. január 31.  

7. KMOP-3.2.1/A-09-
2009-0005 számú pályázat 
megvalósításához 
kapcsolódó invazív 
növények vegyszeres 
kezelése Turján-Hajtán 

77.23.00.00-1 

III. rész. 
VI. fejezet 

249. § (1) bek. 

Meghívásos 
közbeszerzési 

eljárás 
2010. november 2012. április 31.  

IV. Építési koncesszió       

- - - - - - - 

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

    
 

 

- - - - - - - 

 


