
   Diákhitel Központ Zrt. 
2011. évi közbeszerzési terve1 

 

  A közbeszerzés 
tárgya és mennyisége2 

Megjegyzés 
 

  Tervezett eljárási 
típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére3? 

 az eljárás 
megindításának, illetve 

a közbeszerzés4 
megvalósításának 
tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés         

Melegétel 
utalvány beszerzése 

A Diákhitel Központ 
munkavállalói részére 
melegétel utalvány 
biztosítása 

közösségi 
közbeszerzés 

II. negyedév Határozott idejű nem 

Nyomdai termékek 
legyártása 

Marketingcélú és egyéb 
nyomdai termékek 
legyártása 

egyszerű 
közbeszerzés 

II. negyedév 

 
Határozott idejű nem 

Szerverterem bővítése 

Szerverek, szoftverek és 
egyéb informatikai 
eszközök beszerzése, 
valamint kapcsolódó 
szolgáltatás nyújtása 

egyszerű 
közbeszerzés II. negyedév Határozott idejű nem 

                                                 
1 A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni 
kell. A közbeszerzési tervben az ajánlatkérő által esetlegesen a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben megvalósított közbeszerzéseit is tartalmaznia kell. A 
közbeszerzési terv nyilvános. 
2 Az ajánlatkérőknek közbeszerzéseiket, tehát a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő értékű, kivételnek nem minősülő beszerzéseiket kell 
feltüntetniük, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, illetve a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
3 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 
4 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 



vállalkozással vegyes 
szállítási szerződés 
keretében 

Microsoft 
szoftverlicencek 

beszerzése 

Microsoft 
szoftverlicencek 
beszerzése 

egyszerű, 
tárgyalásos 

közbeszerzési 
eljárás 

III. negyedév Határozott idejű nem 

Symantec szoftverek 
követése   

Vírusvédelem, SPAM 
szűrés, biztonsági 
szoftver 

központosított 
közbeszerzés IV. negyedév Határozott idejű igen 

Novell ZAM 
Szoftvernyilvántartó 
program új verziójára 
való áttéréshez 
kapcsolódó szakértői díj 

központosított 
közbeszerzés IV. negyedév Határozott idejű igen 

Tivoli TSM mentési 
szoftver követése Szoftverkövetés 

központosított 
közbeszerzés IV. negyedév Határozott idejű igen 

II. Szolgáltatás     nem 

Munkaerő-kölcsönzés 
A call center optimális és 
hatékony munkavégzését 
segítő kölcsönzött 
munkaerő 

egyszerű 
közbeszerzés 

II. negyedév 
Határozott idejű nem 

Médiafelület vásárlás 

Online és nyomtatott 
médiafelületeken történő 
megjelenés és ehhez 
kapcsolódó egyéb 
szolgáltatás 

közösségi  
közbeszerzés II. negyedév Határozott idejű nem 

Koncertsorozat Általános szponzorációs egyszerű I. negyedév Határozott idejű nem 



szervezés tevékenység közbeszerzés 

Készenléti hitel 

2,5 Mrd Ft összegű 
újrafeltöltődő, készenléti 
hitelkeret nyújtása 

 

közösségi IV. negyedév Határozott idejű nem 

Médiafelület vásárlás 

Online és nyomtatott 
médiafelületeken történő 
megjelenés és ehhez 
kapcsolódó egyéb 
szolgáltatás 

közösségi IV. negyedév Határozott idejű nem 

Kreatív ügynökségi 
feladatok elvégzése 

Kreatív ügynökségi 
feladatok elvégzése 

egyszerű 
közbeszerzés IV. negyedév Határozott idejű nem 

Szerverszoba 
karbantartása 

Szerverszoba hardver 
eszközeinek és mentési 
egységnek karbantartása 

egyszerű 
közbeszerzés IV. negyedév Határozott idejű nem 

 


