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Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság Árubeszerzés Lóbeszerzés egyéb db 37800000 Nem Nemzeti Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján 31.dec

Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság

Szolgáltatás

m egrendelés

szántóföldi mezőgazdasági 

munkálatokra vonatkozó 

keretszerződés üzemeltetés ha 76200000 Nem Uniós nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján) 2014.06.30 5 év

Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság

Szolgáltatás

megrendelés

gyep és nádas kezelés 

szolgáltatásokra keretszerződés üzemeltetés ha 24999000 Nem Nemzeti 2014.06.30 5 év

Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság

Szolgáltatás

megrendelés

erdőgazdálkodási munkákra 

keretszerződés üzemeltetés ha 76200000 Nem Uniós nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján) 2014.06.30 5 év

Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság

Szolgáltatás

m egrendelés

Ipolytarnóc látogatói központ 

üzemeltetés üzemeltetés hó 45000000 Nem Nemzeti Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján 2014.04.10 5 év

[megjegyzés

Kbt. 122/A. §. zerint

1 A  beszerzést kezdem ényező megjelölése.

2 Az adatszolgáltatás tartalmilag nem azonos az ajánlatkérő közbeszerzési tervével. Az ajánlatkérő már költségvetése tervezésekor (vagy üzleti tervének összeállításakor) számol a vizsgált időszakban felmerülő beszerzésekkel. Tekintettel arra, hogy a költségvetésbe (üzleti tervbe) be kell tervezni a beszerzések fedezetéül szolgáló 

összegeket, az igény felmérése ehhez az időponthoz köthető -  tehát ilyen értelemben előzetes adatszolgáltatásról van szó.

3 A  kezdem ényezőnek a táblázatban szerepeltetnie szükséges valamennyi, a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet (Kr.) hatálya alá tartozó beszerzését, ideértve a 218/2011. Korm. rendelet szerinti és a Kbt. kivételi körébe tartozó beszerzéseit is.

4 Az adat megadása kötelező.

5 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az Országgyűlés illetékes bizottságához beadásra kerülő felmentési kérelem nem helyettesíti a Kr. szerinti megindítási engedélyt. Erre tekintettel az Országgyűléshez felmentési kérelem, csak megindítási engedély birtokában kezdeményezhető (Kr.4/B. §.). 

Ezt az ütemezésnél szükséges figyelembe venni.

Kérjük a sárgával jelölt mezőket töltsék ki!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatszolgáltatás formája jelen táblázat szerkeszthető változatának m egküldése. M á s  adattartalom mal, más form átum ban, m ás szervezeteknek m egküldött közbeszerzési terv nem  megfelelő.
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Nemzeti nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

Uniós m eghívásos eljárás (Kbt. 84.§-88§ alapján)

218/2011 korm ány hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (Kbt.

rendelet alapján 89.§-93.§ alapján)

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás

hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 94.§-100.§) 

hirdetm ény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) 

alapján)
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) c) 

Versenypárbeszéd (Kbt. 101.§-107.§ alapján) 

Versenypárbeszéd (Kbt. 122.§ (4) alapján) 
Keretm egállapodásos eljárás m ásodik része -  

Keretm egállapodásos eljárás m ásodik része -  

konzultáció
Keretm egállapodásos eljárás m ásodik része -  verseny 

Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ (1) a) alapján

Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján 

218/2011 (X. 19.) Korm. rendelet


