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Közbeszerzés tárgya
I. Árubeszerzés
Papír, nyomtatvány, irodaszer beszerzés
Gépjármű üzemanyag beszerzés
Személygépjármű beszerzés
Irodai munkaállomások felújításához, korszerüsítéséhez
(informatikai) eszközök beszerzése
Nyomtató konszolidációhoz eszközök beszerzése
Mérőgép konszolidációhoz informatikai eszközök beszerzése
Infomatikai eszközök tároló kapacitásának bővítéséhez eszközök
beszerzése
Informatikai üzembiztonság növeléséhez ( szerver tápegység
duplázás és szünetmentes tápegységek felújítása) eszközök
beszerzése
Tűzfalrendszer karbantartásához, felújításához eszközök
beszerzése
NEHITI hálózati rekonstrukcióhoz (végpont és hálózati aktív
eszközök) eszközök beszerzése
NEHITI telefonrendszer korszerűsítéshez ( IP-telefon) eszközök
beszerzése
Informatikai alkatrészek, részegységek , informatikai jellegű
eszközök beszerzése
Mobil telefon beszerzés
Ellenállás skála bővítéséhez TeraOhmBridge beszerzése
Nagypontosságú multiméterek kalibrálásához FLUKE 5720A
tip.kalibrátor beszerzése
Nyomás országos etalonhoz alaptest és dugattyúk beszerzése
Sugárzásos hőmérsékleti skála bizonytalanságának
csökkentéséhez spektropirométer beszerzése
Etalon méréshatár bővítéshez GC HD beszerzés
Irodabútor beszerzés
II. Építési beruházások
Németvölgyi út A, C és D épületeiben radiátorok cseréje
C épület kémiai és sugárfizikai laborok felújítása
C épület hőszigetelése
A épület hőszigetelése nyílászáró cserékkel
Németvölgyi úti ingatlanok világításának energetikai
felülvizsgálata

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

központosított
központosított
központosított

Időbeli ütemezés
az eljárás megindításának, illetve a
közbeszerzés megvalósításának tervezett
időpontja
2012. I. negyedév
2012. I. negyedév
2012. I. negyedév

a szerződés teljesítésének
várható időpontja vagy a
szerződés időtartama
folyamatos
folyamatos

2012. III.negyedév

központosított
központosított

2012. I. negyedév
2012. I. negyedév

központosított

2012. III.negyedév

központosított

2012. I.negyedév
központosított
2012. III.negyedév

központosított

2012. II.negyedév

központosított

2012. II.negyedév

központosított
központosított
központosított
nemzeti

nyílt

2012. I. negyedév
2012. I.negyedév
2012. III.negyedév

nemzeti

nyílt

2012.III.negyedév

nemzeti

nyílt

2012.III.negyedév

nemzeti
nemzeti
központosított

nyílt
nyílt

2012. IV.negyedév
2012. III.negyedév

nemzeti
nemzeti
nemzeti
nemzeti

nyílt
nyílt
nyílt
nyílt

2012. II. negyedév
2012. III. negyedév
2012. III. negyedév
2012. III. negyedév

nemzeti

nyílt

2012. IV. negyedév

folyamatos
igény szerint

igény szerint

1

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 2012. évi közbeszerzési terv
2012. március.26.
Németvölgyi úti ingatlanok melegvíz előállítására napkollektorok
felszerelése
Bláthy Ottó 3-5. szám alatti telephely épületének hőszigetelése
nyílászáró cserékkel
Báthy Ottó 3-5. szám alatti telephely fűtési rendszerének
felújítása kazán felújítással/cserével
Bláthy Ottó 3-5. szám alatti telephely elektromos hálózatának
felülvizsgálata, felújítása
Bláthy Ottó 3-5. szám alatti telephelyen melegvíz ellátására
napkollektorok felszerelése

nemzeti

nyílt

2012. III. negyedév

nemzeti

nyílt

2012. III. negyedév

nemzeti

nyílt

2012. III. negyedév

nemzeti

nyílt

2012. III. negyedév

nemzeti

nyílt

2012.IV. negyedév

2012. II.negyedév

nemzeti

hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
eljárás

III. Szolgáltatások megrendelése

Nemesfém és Hitelesítő Hatóság "NEHITI" szoftver üzemeltetése
Ingatlanok takarítása (Németvölgyi út és Bláthy Ottó )
Szoftver licenszek követése -vírusvédelem McAfee
Szoftver licenszek követése - McAfee Web Appliance
Szoftver licenszek követése - VmWare virtuális futtató rendszer
Utazásszervezési szolgáltatások
Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése

Adatátviteli szolgáltatás beszerzése

nemzeti
központosított
központosított
központosított
központosított
központosított

nyílt

nemzeti

nyílt

Budapest, 2012. március 26.
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3 éves határozott időtartam a
szerződés megkötésétől

2012. IV.negyedév
2012. I.negyedév
2012. II.negyedév
szükség szerint
2012. II.negyedév

2012. novembertől
folyamatos
2013.év folyamatos
2012. folyamatos
2012. folyamatos
szükség szerint
folyamatos

2012. II.negyedév

1 éves időtartamra: 2012.
július 1-től 2012. június 30-ig.

2012.II.negyedév

