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Diákhitel Központ Zrt. 
2009. évi közbeszerzési terve1 

 
 

 
 Idıbeli ütemezés 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége2 

  CPV kód Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett eljárási 
típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

 megvalósításának 
tervezett 
idıpontja 

 szerzıdés teljesítésének 
várható idıpontja vagy a 

szerzıdés idıtartama 

Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

elızetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére3? 

 I. Árubeszerzés           

Hálózati eszközök    közbeszerzés I. negyedév  2009. május.20.  

Étkezési-, ajándék-, és 
kultúra utalványok 

beszerzése 
 

 
közbeszerzés I. negyedév 

 
2010. április 30.   

Symantec antispam – 
Symantec premium 
antispam software 

 
 

központosított I. negyedév 
 

 

Equitrac upgrade 
beszerzése 

 
 

központosított I. negyedév 
 

 

                                                 
1 Az éves összesített közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, legkésıbb április 15. napjáig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkezı változásokra tekintettel szükség 
szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervben az ajánlatkérı által esetlegesen a közbeszerzési terv elkészítése elıtt az adott évben megvalósított közbeszerzéseit is 
tartalmaznia kell. A közbeszerzési terv nyilvános. 
2 Az ajánlatkérıknek közbeszerzéseiket, tehát a legalább a nemzeti értékhatárokat elérı értékő, egyszerő közbeszerzési eljárás alá tartozó, kivételnek nem minısülı 
beszerzéseiket kell feltüntetniük. 
3 Ha már korábban sor került, az erre történı pontos hivatkozás is megjelölendı. 
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Kommunikációs anyagok 
grafikusi munkái 

  közbeszerzés II. negyedév 
 

 

A DK kommunikációjához 
szükséges nyomdai 
termékek elıállítása 

  közbeszerzés II. negyedév  
 

 

Nyomda 2009   közbeszerzés II. negyedév    

Asztali személyi 
számítógépek beszerzése 

  központosított III. negyedév  
 

 

Hardver karbantartás   központosított III. negyedév   

SPSS licence   központosított III.-IV. negyedév   

Tivoli SAN és storage 
manager sw beszerzése 

  központosított III.-IV. negyedév 
 

 

ARIS-hoz szükséges 
licence 

  központosított III.-IV. negyedév 
 

 

Cognoshoz licence 
megújítása 

  központosított III.-IV. negyedév 
 

 

Szerver virtualizáció 
elıkészítéséhez, 

tervezéséhez, teszteléséhez 
szükséges sw eszközök és 
szolgáltatások beszerzése 

  központosított IV. negyedév 

 

 

TIVOLI liszence-ek 
beszerzése 

  központosított IV. negyedév 
 

 

Progress licence 
karbantartás 

  központosított IV. negyedév 
 

 

Net lock tanúsítvány 
megújítása 

  központosított IV. negyedév 
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MS licence-ek   központosított IV. negyedév   

BO licence-ek   központosított IV. negyedév   

Symantec Vault   központosított IV. negyedév   

Systrend (szerver 
karbantartás) 

  központosított III.-IV. negyedév 
 

 

 II. Építési beruházás           

       

       

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

Online marketing 
kommunikáció 

  közbeszerzés I. negyedév 
2009.04.01. – 2010.03.31. 

 

Munkaerı kölcsönzés    közbeszerzés II. negyedév    

Stand by hitel 2.   közbeszerzés II. negyedév    

Támogatott szerkesztıségi 
cikkek 

  közbeszerzés III.-IV. negyedév  
 

 

DKIR   közbeszerzés II.-IV. negyedév    

DKIR minıségbiztosítás   közbeszerzés III.-IV. negyedév   

Tömeges levél   közbeszerzés II.-IV. negyedév    

Aktuárius megbízás   közbeszerzés IV. negyedév   
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IV. Építési koncesszió       

       

       

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

      

       

       

 
 


