Éves Közbeszerzési terv
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság1
2011. évi közbeszerzési terve2

Sor kerül-e vagy sor
került-e az adott
közbeszerzéssel
összefüggésben előzetes
összesített tájékoztató
közzétételére4?

Időbeli ütemezés
A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége3

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási
típus

-

-

az eljárás
megindításának, illetve a szerződés teljesítésének
közbeszerzés5
várható időpontja vagy
megvalósításának
a szerződés időtartama
tervezett időpontja

I. Árubeszerzés
-

-

-

-

-

II. Építési
beruházás
1

Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 22.-ának (1) bekezdésében meghatározott (klasszikus ajánlatkérőket) terheli.
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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1. KMOP3.2.1/A-092009-0005 számú
pályázat
megvalósításához
kapcsolódó
vízkormányzó
műtárgyrendszer
építése/felújítása,
valamint nyílt
vízfelület
létesítése a Hajtamentén
2. KEOP-3.1.2/2F
/09-2010-0003
számú pályázat
megvalósításához
vízkormányzómű
építése
Drégelypalánkon
és Honton
3. Sas-hegyi
Látogatóközpont
tetőterének
átépítése,
parkolók
kialakítása,
közműbekötés
4. 2 db madármegfigyelő
torony építése az
Ipoly-völgyben
5. KEOP-3.1.2/2F
/09-2010-0003
számú pályázat
megvalósításához

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

45240000-1

45000000-7

45223000-6

Általános
egyszerű
eljárás

Kbt. 249. §
(1) bek.

Általános
Kbt. 251. §
egyszerű
(2) bek.
eljárás

Általános
egyszerű
eljárás

Kbt. 251. §
(2) bek.

Általános
Kbt. 251. §
egyszerű
(2) bek.
eljárás

2011. április

2011. augusztus

2011. február

2011. december

2011. április

2011. szeptember

2011. május

2011. szeptember

-

-

-

-

Kétéltű és
hüllőterelők,
madárvédelmi
kerítés,
vidraátjáró
létesítése a 7-es út
mentén a
Dinnyési-fertő
Természetvédelmi
Terület
térségében
6. KMOP3.2.1/A-09-0004
számú pályázat
megvalósításához
építési beruházás
a Budai Várbarlang és a
Rácskai-barlang
területén
7. KMOP3.2.1/A-09-20090004 számú
pályázat
megvalósításához
építési beruházás
a Budai Várbarlang független
üregeinek (Bécsi
Kapu tér,
Táncsics utca 1721., 23., Dísz tér
alatti üregek)
területén
III. Szolgáltatásmegrendelés
1. KMOP3.2.1/A-09-

Kbt. 249. §
(1) bek.

45342000-6

2011. május

2011. november

Általános
egyszerű
eljárás

45221250-9
45310000-3

45221250-9

-

Általános
egyszerű Kbt. 249. §
(1) bek.
eljárás

Általános
egyszerű
eljárás

Kbt. 249. §
(1) bek.

77.23.00.00-1
Kbt. 251. §

2011. április

2012. március

2011. június

2012. május

2011. március

2012. április

-

2009-0005 számú
pályázat
megvalósításához
kapcsolódó
invazív
növények
vegyszeres
kezelése TurjánHajtán
2. Kézi
munkaerőt
igénylő
természetvédelmi
kezelési feladatok
a "Nagykőrösi
pusztai tölgyesek"
Natura 2000
területen

(2) bek.
Általános
egyszerű
eljárás

-

Általános
egyszerű
eljárás

Kbt. 251. §
(2) bek.

2011. április

2011. augusztus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77200000-2

-

IV. Építési
koncesszió
-

-

V. Szolgáltatási
koncesszió
-

-

