
A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA 

 

2011. évi  

 

BESZERZÉSI TERVE  

(módosított) 

 

I. A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó beszerzések  

 

a) Árubeszerzés         nettó 50.737.770 forinttól  (193.000 euró) 

Megnevezés A beszerzés 

CPV kódja 

Az eljárás 

fajtája 

az eljárás 

megindításá-

nak a tervezett 

ideje 

a beszerzésért 

felelős keretgazda 

 

1.  

 

    

2. 

 

    

 

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

távközlési szolgáltatások kivételével nettó 50.737.770 forinttól (193.000 euró) 

 

Megnevezés A beszerzés 

CPV kódja 

Az eljárás 

fajtája 

az eljárás 

megindításá-

nak a tervezett 

ideje 

a beszerzésért 

felelős keretgazda 

 

1.  ORACLE adatbázis 

alapú alkalmazás 

fejlesztések 

beszerzése 

 

 

72212000-4 

(főtárgy) 

 

72211000-7 

72212517-6 

 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

(keretmegál-

lapodás 

hiányában) 

2011. május 3. ÜF 

2. ORACLE adatbázis 

alapú alkalmazás 

fejlesztések 

beszerzése 

72212000-4 

(főtárgy) 

 

72211000-7 

72212517-6 

 

nyilt eljárás 

(keretmegál-

lapodás 

hiányában) 

2011. június ÜF 

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

szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások  

nettó 50.737.770 forinttól    (193.000 euró) 

 

 

Megnevezés A beszerzés 

CPV kódja 

Az eljárás 

fajtája 

az eljárás 

megindításá-

nak a tervezett 

ideje 

a beszerzésért 

felelős keretgazda 

 

1. 

 

    

2. 

 

    

 

 

 

d) Építési beruházás  nettó 1.273.702.050 forinttól   (4.845.000 euró) 

 

 

Megnevezés A beszerzés 

CPV kódja 

Az eljárás 

fajtája 

az eljárás 

megindításá-

nak a tervezett 

ideje 

a beszerzésért 

felelős keretgazda 

 

1. 

 

    

2. 
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II. A nemzeti 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 

megindításá-

nak a tervezett 

ideje 

a beszerzésért 

felelős keretgazda 

 

1. Papíralapon 

forgalmazható, 

különféle 

felhasználási célú 

utalványok 

 

22420000-0 nyílt eljárás 2011. március 

31-én 

megindult 

HÖO 

2. ORACLE licenc-

követés, ORACLE 

termékek műszaki 

támogatása és 

karbantartása 

72212610-8 

72261000-2 

általános 

egyszerű 

közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 

251. § (2) 

bek. szerint 

(keretmegál-

lapodás 

hiányában) 

2011. május GIF 

főosztályvezető-

helyettes 

3. 

 

    

 

 

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

 

Megnevezés A beszerzés 

CPV kódja 

Az eljárás 

fajtája 

az eljárás 

megindításá-

nak a tervezett 

ideje 

a beszerzésért 

felelős keretgazda 

 

1. Intel és Alpha 

szerverek, 

mentőegységek, 

tárolók, LAN és SAN 

eszközök hardver 

szintű támogatása 

50312000-5 általános 

egyszerű 

közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 

251. § (2) 

bek. szerint 

2011. február 

18. 

GIF 

főosztályvezető-

helyettes 
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érdekében nyújtott 

üzemeltetést biztosító 

szakértői szolgáltatás. 

 

(keretmegál-

lapodás 

hiányában) 

2. Novell vagy azzal 

egyenértékű 

szoftverlicencekhez 

kapcsolódó 

konzultációs és 

terméktámogatási 

szolgáltatások 

biztosítása 

 

72212517-6 általános 

egyszerű 

közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 

251. § (2) 

bek. szerint 

(keretmegál-

lapodás 

hiányában) 

2011. június ÜF 

3. SAP support 

 

72261000-2 általános 

egyszerű 

közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 

251. § (2) 

bek. szerint 

(keretmegál-

lapodás 

hiányában) 

2011. május GIF 

főosztályvezető-

helyettes 

4. Történelmi értékű 

magyar szabadalmi 

leírásainak 

digitalizálása, ún. 

kétrétegű PDF 

állomány 

létrehozása 

 

79995100-6 

72252000-6 

általános 

egyszerű 

közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 

251. § (2) 

bek. szerint 

2011. augusztus IOK igazgató 

 

 

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

 

 

Megnevezés A beszerzés 

CPV kódja 

Az eljárás 

fajtája 

az eljárás 

megindításá-

nak a tervezett 

ideje 

a beszerzésért 

felelős keretgazda 

 

1. 

 

    

2.     
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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 

megindításának 

a tervezett 

ideje 

a beszerzésért felelős 

keretgazda 

 

1. Személy szállítás 

(légi, vasúti) és a 

hozzá  

kapcsolódó 

baleset és 

egészségbiztosít

ási 

szolgáltatások  

 

 

60400000-2 

60210000-3 

66514100-7 

2011. évben 

folyamatos 

jogi elnökhelyettes 

2. Papíráruk 30197600-2 2011. évben 

folyamatos 

GIF főosztályvezető 

3. Irodaszerek 

 

 

30192000-1 2011. évben 

folyamatos 

GIF főosztályvezető 

4. Nyomtatványok 22822000-8 2011. évben 

folyamatos 

GIF főosztályvezető 

5. Bútor 39100000-3 2011. évben 

folyamatos 

GIF főosztályvezető 

6. Üzemanyag 09130000-9 

 

2011. évben 

folyamatos 

GIF főosztályvezető 

7.  IT biztonsági 

megbízott 

72222300-0 2011.02.01. GIF főosztályvezető-helyettes 

8. Prémium 2000 

(NOVELL 

rendszerek 

karbantartási 

díja). 

50312610-3 2011.01.01. GIF főosztályvezető-helyettes 

9. Zorp tűzfal 

support 

72212730-5 

72212760-4 

2011.01.01. GIF főosztályvezető-helyettes 

10. Novell licencek  2011.12.01. GIF főosztályvezető-helyettes 
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11. Munkaállomá-

sok 

karbantartása 

50322000-8 2011. január GIF főosztályvezető-helyettes 

12. Elektronikus 

bejelentéshez 

termékfejlesztés 

és rendszer-

felügyelet 

72260000 

72261000 

72266000 

2011.január ÜF 

13. ELO rendszer 

továbbfejlesztés  

72260000 

 

2011. március  ÜF 

14. Szoftver 

termékfejlesztői 

kapacitás 

beszerzése 

72262000-9 2011. augusztus ÜF 

15. Publikus 

elektronikus 

szolgáltatások 

üzemeltetési 

támogatása 

2011. 

72261000-2 2011. augusztus ÜF 

 

 

Rövidítések: 

 

GIF – Gazdálkodási és Informatikai Főosztály 

HÖO - Humánpolitikai Önálló Osztály 

IOK – Információs és Oktatási Központ 

ÜF - Ügyviteli Főosztály 

 

Budapest, 2011.augusztus 2. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Igréczné Sipos Etelka sk. 

                                                                               gazdasági főigazgató 


