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Diákhitel Központ Zrt. 
2012. évi közbeszerzési terve1 

 
 

A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége2 

Megjegyzés 
 

Tervezett eljárási 
típus 

Időbeli ütemezés A 
közbeszerzések

kel össze-
függésben volt 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzététele3? 

Az eljárás 
megindításának, illetve a 

közbeszerzés4 
megvalósításának 
tervezett időpontja 

Szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

I. Árubeszerzés      

Nyomdai termékek 
legyártatása, 
előállítása 

A Diákhitel Központ Zrt. 
marketingkommunikációs anyagainak 

és egyéb nyomdai termékeinek 
legyártása 

nemzeti 
eljárásrendben 

induló, hirdetmény 
közzététele nélküli 

tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás 

2012. II. negyedév 2012. 05. 31. – 2013. 05. 31. nem 

Meleg étel utalvány 
beszerzés 

A Diákhitel Központ Zrt. 
munkavállalói részére meleg étel 

utalvány biztosítása 

nemzeti 
eljárásrendben 

induló nyílt 
közbeszerzési eljárás 

2012. II. negyedév 2012. 05. 01. – 2012. 12. 31. nem 

Céges gépkocsik 
beszerzése 

Új személygépkocsik beszerzése a 
Diákhitel Központ Zrt. részére 

nemzeti 
eljárásrendben 

induló, hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás 

2012. I. negyedév 2012.03.12.-  2012.09.12. 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. 
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Könyvvizsgálói és 
szakértői 

tevékenység 

Magyar szabályok szerinti 
könyvvizsgálói tevékenység, valamint 

IFRS szerinti könyvvizsgálói és 
szakértői tevékenység végzése 

nemzeti 
eljárásrendben 

induló nyílt eljárás 
2012. II. negyedév 2012.04.16.- 2013.05.31. nem 

Szerverkörnyezet 
fejlesztés 

 
központosított 
közbeszerzés 

2012. II. negyedév 2012.06.15. nem 

Progress adatbázis 
bővítés upgrade 

 

hirdetmény 
közzététele nélküli 

tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás 

 

2012. II. negyedév 2012.06.15. nem 

Storage bővítés  
központosított 
közbeszerzés 

2012. II. negyedév 2012.06.15. nem 

Microsoft Office 
licencek kivásárlása 

és megvétele 
 

központosított 
közbeszerzés 

2012. II. negyedév 2012.08.01 nem 

Telefonközpont 
bővítés 

 

nemzeti 
eljárásrendben 
induló, nyílt 

közbeszerzési eljárás 
 

2012. II. negyedév 2012.07.02. nem 

II. Szolgáltatás-
megrendelés 

 
    

Készenléti 
hitelkeret nyújtása 

15 Milliárd Ft összegű, újra feltöltődő, 
készenléti hitelkeret nyújtása 

(várhatóan két részletben kerül 
kiírásra) 

 
uniós eljárásrendben 

induló, nyílt 
közbeszerzési eljárás 

 

Mindkét eljárás 
várhatóan 2012. II. 

negyedévének elején és 
végén kerül kiírásra) 

 nem 

A Diákhitel 
Központ Zrt. 

részére a Diákhitel 
2-re vonatkozó 

aktuáriusi modell 
kidolgozása. 

 

nemzeti 
eljárásrendben 
induló, nyílt 

közbeszerzési eljárás 
 

2012. II. negyedév 2012.06.01.-2013.03.31. nem 
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Munkaerő 
kölcsönzés 2012.- 

2013. év 

Adminisztratív ügyintéző 
munkavállalók munkaerő kölcsönzési 

szerződés keretében történő 
foglalkoztatása 

 
nemzeti 

eljárásrendben 
induló, nyílt 

közbeszerzési eljárás 
 

2012. II. negyedév 2012. 05.15.-2013.05.05. nem 

Szoftver beszerzés BOSS szoftver bővítése fejlesztése 

kizárólagosságra 
alapított hirdetmény 
közzététele nélküli 

tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás 

2012. I -II. negyedév 2012.08.15. nem 

Szoftver beszerzés 
 

Diákhitel Direkt alkalmazás 
továbbfejlesztése 

 
nemzeti 

eljárásrendben 
induló hirdetmény 
közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás 

 

2012. I -II. negyedév 2012.08.15 nem 

Microsoft 
szerveroldali 

szoftverek bővítése 
 

központosított 
közbeszerzés 

2012. II. negyedév 2012.07.02 nem 

 
Hallgatói 

hitelportfólió 
elemzés, kutatás 

 
 

 

nemzeti 
eljárásrendben 

induló, hirdetmény 
közzététele nélkül 
induló tárgyalásos 

eljárás 

2012. II. negyedév  
nem 

 

III. Építési 
beruházás      

Kihelyezett 
ügyfélszolgálat 

generál kivitelezése 

Diákhitel Központ kihelyezett 
ügyfélszolgálatának (KÖKI) 

kivitelezése 

nemzeti 
eljárásrendben 

induló, hirdetmény 
közzététele nélkül 
induló tárgyalásos 

eljárás 

2012. II. negyedév 2012.08.15 
 

nem 
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IV. Építési 
koncesszió 

     

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

     

 


