Szent István Egyetem
Közbeszerzési terve
2016

A közbeszezés tárgya
(árubeszerzés, szolgáltatás,
építési beruházás)

Irányadó
eljárásrend
(nemzeti /
közösségi)

Termékcsoport / Szolgáltatáscsoport/ építési
beruházás tevékenység megnevezés

Időbeli
ütemezés
Az eljárás
tervezett
megindítása

árubeszerzés

Ammónium-nitrát (34 %-os) beszerzése - 170 tonna
mennyiségben telephelyre történő leszállítással

nemzeti

I. negyedév

árubeszerzés

Földgáz energia beszerzése

közösségi

II. negyedév

szolgáltatás-megrendelés

MOOC oktatási modulok kidolgozása és megosztása

nemzeti

II. negyedév

építési beruházás

"Séta a múltba" című pályázat keretében építési
munkálatok elvégzése (Sétaúthálózat felújítása,
Régészeti bemutatóhely építése, Fahoroszkóp,
rönkvár, kültéri foglalkoztató építése, Fedett
esőbeállók, fahidak, fapadok, asztalok beszerzése

nemzeti

II. negyedév

árubeszerzés

"Séta a múltba" című pályázat keretében az
interaktivitást biztosító projektelemek beszerzése

nemzeti

II. negyedév

nemzeti

II. negyedév

nemzeti

II. negyedév

nemzeti

II. negyedév

KEF
KEF
KEF
KEF
KEF
KEF

folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos

közösségi

II. negyedév

nemzeti

II. negyedév

szolgáltatás-megrendelés

szolgáltatás-megrendelés

szolgáltatás-megrendelés
szolgáltatás-megrendelés
árubeszerzés
árubeszerzés
szolgáltatás-megrendelés
szolgáltatás-megrendelés
árubeszerzés
szolgáltatás-megrendelés

építési beruházás

12 Natura 2000 területre vonatkozó végleges
fenntartási tervek elkészítése illetve módszertani
tanulmány készítése fenntartási tervekhez gyepes és
erdős területekre, valamint SCI és SPA területekre
vonatkozólag
Natura tervezői on-line szoftver és adatbázis
fejlesztése; WP 3.1.10 TIR-be való betöltéshez
interface fejlesztése
Gyakorlati képzés tárgyi feltételrendszerének
biztosítása az ajánlati dokumentációban leírtak
szerint
Nemzetközi utazásszervezés
Informatikai eszközök beszerzése
Informatikai kellékanyagok beszerzése
Informatikai eszközök javítása, karbantartása
Informatikai szolgáltatások beszerzése
Bútorbeszerzés
ÁTE - Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer
bevezetése, technológiai és jogszabályi követése,
támogatása valamint a kacsolódó szolgáltatások
nyújtása 2016. július 1. napjától
Többfunkciós növénytudományi oktató-kutató
központ létesítése

szolgáltatás-megrendelés

Oracle licencekhez kapcsolódó technikai támogatási
szolgáltatás biztosítása a Szent István Egyetem
KEF
részére 2016. július 23. napjától – 2019. július 22.
napjáig tartó, 36 hónapos időtartamara vonatkozóan

árubeszerzés

Videokonferencia berendezés beszerzése

nemzeti

III. negyedév

építési beruházás

A Szent István Egyetem Aula épületének felújítása

nemzeti

III. negyedév

szolgáltatás-megrendelés

Nem menetrendszerű utas szállítás biztosítása a SZIE
nemzeti
hallgatói részére

III. negyedév

II. negyedév

Szent István Egyetem
Közbeszerzési terve
2016
árubeszerzés
árubeszerzés

Személygépjárművek, mikrobuszok és áruszállító
gépjármű bérlése
Molekuláris biológiai eszközök beszerzése

nemzeti

IV. negyedév

nemzeti

IV. negyedév

