
A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA 

 

2012. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE  

 

I. A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzések  

a) Árubeszerzés         nettó 54.560.000 forinttól    (200.000 euró) 

 

Megnevezés A beszerzés 

CPV kódja 

Az eljárás 

fajtája 

az eljárás 

megindításán

ak a  

tervezett ideje 

a beszerzé-sért 

felelős keretgaz-da 

1. 

 

    

 

b) a Kbt. 3. mellékletében meghatározott szolgáltatás - a kutatás-fejlesztési és a 

távközlési szolgáltatások kivételével nettó nettó 54.464.000 forinttól    (200.000 euró) 

 

Megnevezés A beszerzés 

CPV kódja 

Az eljárás 

fajtája 

az eljárás 

megindításán

ak a  

tervezett ideje 

a beszerzé-sért 

felelős keretgaz-da 

1.  

 

    

 

c) a Kbt. 3. mellékletében meghatározott kutatás-fejlesztési és a távközlési 

szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások  

                                                nettó 54.464.000 forinttól    (200.000 euró) 

 

Megnevezés A beszerzés 

CPV kódja 

Az eljárás 

fajtája 

az eljárás 

megindításán

ak a  

tervezett ideje 

a beszerzé-sért 

felelős keretgaz-da 

1. 

 

    

 

d) Építési beruházás  nettó 1.364.000.000 forinttól   (5.000.000 euró) 

 

Megnevezés A beszerzés 

CPV kódja 

Az eljárás 

fajtája 

az eljárás 

megindításán

ak a  

tervezett ideje 

a beszerzé-sért 

felelős keretgaz-da 
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1. 

 

    

 

II. A nemzeti eljárásrendbe tartozó, a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő 

(de közösségi értékhatárokat el nem érő) értékű beszerzések  

 

a) Árubeszerzés  /nettó 8 millió forintot elérő, vagy meghaladó/ 

 

Megnevezés A beszerzés 

CPV kódja 

Az eljárás 

fajtája 

az eljárás 

megindításának 

a  

tervezett ideje 

a beszerzé-sért 

felelős keretgaz-da 

1.      

 

b) Szolgáltatás  /nettó 8 millió forintot elérő, vagy meghaladó/ 

 

Megnevezés A beszerzés 

CPV kódja 

Az eljárás 

fajtája 

az eljárás 

megindítá

sának a  

tervezett 

ideje 

a beszerzé-sért 

felelős keretgaz-da 

1. Hivatal székhá-zának, 

valamint bérleményeinek 

takarítása, valamint a higi-

éniai termékek és tisztító-

szerek szállításával, kert-

gondozással, rovarirtással 

kapcsolatos feladatai 

90919200-4 

90911200-8 

90921000-9 

90922000-6 

77300000-3 

 

 

nyílt 

eljárás 

(még a 

2003. évi 

CXXIX. 

tv. szerint)  

 

2011. 

december 

23. 

GIF főosztály-

vezető 

2. A portaszolgálattal, a 

székház személyes őrzés-

védelmével, a bérlemények 

védelmét szolgáló 

elektronikus rend-szer 

felügyeletével, illetve a 

központi telefonszámra 

érkező hívások kezelésével 

kapcsolatos feladatok 

ellátása 

79713000-5 

79711000-1 

79511000-9 
 

nyílt 

eljárás 

2012. 

május 

GIF főosztály-

vezető 

3. Külföldi időszaki 

kiadványok beszerzése 

(2013-2014) 

 

22200000-2 nyílt 

eljárás 

2012. 

június 

ITK főosztály-

vezető 
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4. SAP rendszer támogatása 

 

72261000-2 hirdetmény 

közzététel

e nélküli 

tárgyaláso

s eljárás 

2011. évi 

CVIII. tv. 

122. (7) 

bek. a) 

pont 

2012. 

június 

GIF főosztály-

vezető-helyettes 

 

c) Építési beruházás  /nettó 15 millió forintot elérő, vagy meghaladó/ 

 

Megnevezés A beszerzés 

CPV kódja 

Az eljárás 

fajtája 

az eljárás 

megindítá

sának a  

tervezett 

ideje 

a beszerzé-sért 

felelős keretgaz-da 

 

1. 

 

    

 

 

III. A központosított közbeszerzések hatálya alá tartozó beszerzések 

(állami normatíva alá tartozó kiemelt termékek; ha a beszerzés a központosított 

közbeszerzési rendszerben bármely okból nem bonyolítható le, akkor a 168/2004. 

(V.25.) Korm.rendelet 7-10. §-ai szerint saját hatáskörben megvalósított 

beszerzésként kell közbeszerzési eljárást lefolytatni a beszerzés érdekében) 

 

Megnevezés A beszerzés 

CPV kódja 

az eljárás 

megindításán

ak a  

tervezett ideje 

a beszerzé-sért 

felelős keretgazda 

 

1. Személy szállítás (légi, vasúti) 

és a hozzá  kapcsolódó baleset 

és egészségbiztosítási 

szolgáltatások  

604000002 

602100003 

66514100-7 

 

2012. évben 

folyamatos 

jogi elnök-helyettes 

2. Irodaszerek 

és papíráruk 

30192000-1 

30197600-2 

2012. évben 

folyamatos 

GIF főosztályve-

zető 

3. Bútor 39100000-3 2012. igény 

alapján 

GIF főosztályve-

zető 

4. Üzemanyag 09130000-9 

 

2012. évben 

folyamatos 

GIF főosztályve-

zető 
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5. 10 db notebook számítógép 30213100-6 2012. január GIF főosztály-

vezető-helyettes 

6. 50 db számítógép képernyő 30231000-7 2012. január GIF főosztály-

vezető-helyettes 

7. 25 db számítógép 

munkaállomás 

30213000-5 2012. január GIF főosztály-

vezető-helyettes 

8. EVA tárolóegység 30233170-3 2012. január GIF főosztály-

vezető-helyettes 

9. Linux és Novell NW szoftver 

gyártói támogatás 

72261000-2 2012. 

november 

GIF főosztály-

vezető-helyettes 

10. ORACLE szoftver gyártói 

támogatás 

72261000-2 2012. 

december  

GIF főosztály-

vezető-helyettes 

11. CheckPoint szoftver gyártói 

támogatás 

72261000-2  2012. 

szeptember 

GIF főosztály-

vezető-helyettes 

12. Data Protector szoftver gyártói 

támogatás 

72261000-2 2012. 

december 

GIF főosztály-

vezető-helyettes 

13.  FoundStone szoftver gyártói 

támogatás 

72261000-2 2012. 

december 

GIF főosztály-

vezető-helyettes 

14. McAffee/linux szoftver gyártói 

támogatás 

72261000-2 2012. 

szeptember 

GIF főosztály-

vezető-helyettes 

15. RSA szoftver gyártói 

támogatás 

72261000-2 2012. 

november 

GIF főosztály-

vezető-helyettes 

16. Symantec NAC szoftver 

gyártói támogatás 

72261000-2 2012. 

december 

GIF főosztály-

vezető-helyettes 

17. Symantec SEP11 szoftver 

gyártói támogatás 

72261000-2 2012. 

december 

GIF főosztály-

vezető-helyettes 

18. syslog ng szoftver gyártói 

támogatás 

72261000-2 2012. március GIF főosztály-

vezető-helyettes 

19. VMWare ESX szoftver gyártói 

támogatás 

72261000-2 2012. 

december 

GIF főosztály-

vezető-helyettes 

20. Websense szoftver gyártói 

támogatás 

72261000-2 2012. 

augusztus 

GIF főosztály-

vezető-helyettes 

21. Zorp szoftver gyártói 

támogatás 

72261000-2 2012. október GIF főosztály-

vezető-helyettes 

22. Oracle szoftver fejlesztés 72210000-0 2012. május GIF főosztály-

vezető-helyettes 

23. Szerverek (Intel & Alpha) és 

SAN eszközök karbantartási 

díja 

72250000-2 2012. július GIF főosztály-

vezető-helyettes 

24. Egyéb számítástechnikai 

eszközök karbantartási díja, 

nyomtatók, XEROX 

72250000-2 2012. június GIF főosztály-

vezető-helyettes 
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25. Felhasználó- és irodai eszközök 

helyszíni támogatása 

72250000-2 2012. március GIF főosztály-

vezető-helyettes 

26. Publikus elektronikus szolgál-

tatások üzemeltetési 

támogatása 

72261000-2 2012. március GIF főosztály-

vezető-helyettes 

27. Informatikai biztonsági tanács-

adás és szakértői konzultáció 

72222300-0 2012. április GIF főosztály-

vezető-helyettes 

28. ISO/IEC 27001 auditra való 

felkészítés 

72222300-0 2012. február GIF főosztály-

vezető-helyettes 

29. Novell kihelyezett rendszer-

mérnöki tevékenység, Novell 

Prémium 2000 Plus 

72261000-2 2012. március  GIF főosztály-

vezető-helyettes 

30. Software termék fejlesztői 

kapacitás vásárlása 

72212600-5 2012. február ÜF főosztály-

vezető 

31.  Novell vagy azzal egyen-

értékű szoftver-licencekhez 

kapcsolódó konzultációs és 

terméktámogatási 

szolgáltatások biztosítása 

 

72212517-6 2012. április ÜF főosztály-

vezető 

    

 

 

Rövidítések: 

 

GIF – Gazdálkodási és Informatikai Főosztály 

ITK – Innovációs és Tájékoztatási Központ 

ÜF – Ügyviteli Főosztály 

 

 

Budapest, 2012. március 30. 

 

 

 

 

 

                                                                               Igréczné Sipos Etelka 

                                                                               gazdasági főigazgató 

 


