A Diákhitel Központ Zrt. 2013. évi közbeszerzési terve az 2. módosítással egységes szerkezetbe foglaltan
Időbeli ütemezés
A közbeszerzés tárgya
és mennyisége

Megjegyzés

Az eljárás
megindításának,
illetve a közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének
várható időpontja vagy
a szerződés időtartama

nemzeti eljárásrendben induló hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

2013. I. negyedév

2013.02.02.–2013.08.02.

nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás

2013.III. negyedév

2013.08.01.-2013.12.31.

uniós, nyílt közbeszerzési eljárás
elektronikus árlejtéssel
(csoportos közbeszerzés)

2013. I. negyedév

2013.01.01.-2013.03.31.

Tervezett
eljárási típus

Szervezeti egység
vezetője /
Szervezeti egység
vezetőjének
aláírása

I. Árubeszerzés
Gépkocsik beszerzése

Új gépkocsik beszerzése a Diákhitel Központ Zrt. részére

Dokumentumkezelő rendszer

Általános dokumentumkezelő rendszer bevezetése

Monitorok beszerzése

Számítógépek és monitorok beszerzése

Cisco tűzfalak memóriabővítése

Cisco tűzfalak memóriabővítése

központosított közbeszerzés

2013. I. negyedév

2013.01.01.-2013.03.31.

Szerver infrastruktúrabővítés

Storage bővítés

központosított közbeszerzés

2013. I-II. negyedév

2013.02.01.-2013.05.31.

Infrastruktúra szoftverek követése

VMware, Tivoli, Symantec szoftverek követésének beszerzése

központosított közbeszerzés

2013. IV. negyedév

2013.12.01.-2014.01.31.

Üzemanyag beszerzés

A céges gépkocsikhoz üzemanyag beszerzése

központosított közbeszerzés

2013.I –IV. negyedév

2013.01.01.-2013.12.31.

Szoftver beszerzés

Novell Privileged User Manager szoftver beszerzése,
valamint a termék üzembe helyezéséhez kapcsolódó szolgáltatás

központosított közbeszerzés

2013. II.-III. negyedév

2013.06.01-2013.09.01

Készenléti hitelkeret nyújtása

A Diákhitel Központ Zrt. finanszírozási biztonságához szükséges, a 2013. évi,
jóváhagyott Finanszírozási tervben meghatározott, összesen 20 milliárd Ft
keretösszegig összesen további 12,5 milliárd forint keret-összegű,1 évnél nem
hosszabb futamidejű, újrafeltöltődő jellegű készenléti hitel megállapodás (ok) 2013.
március közepe – 2014. március közepe közötti időszakra

uniós, nyílt közbeszerzési eljárás

2013. I. negyedév

2013. 03. 12. – 2014. 03. 11.

Hosszú lejáratú hitelszerződés

20 Mrd Ft értékű hosszú lejáratú hitelszerződés megkötése (MFB hitel kiváltása)

uniós, nyílt közbeszerzési eljárás

2013. II.-III. negyedév

2013. 08. hó

Könyvvizsgálói és szakértői
tevékenység

2013. évre magyar szabályok szerinti könyvvizsgálói tevékenység, valamint IFRS
szerinti könyvvizsgálói és szakértői tevékenység végzése

nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás

2013. I. negyedév

2013. 04. hó – 2014. 05. 31.

Aktuáriusi tevékenység

Aktuáriusi számítások 2013, 2014, 2015 évre a kockázati prémium kamatelem
megállapításához (DH1 és DH2), a magyar és IFRS szerinti beszámolóhoz,
kockázati céltartalék, értékvesztés és biztosítási tartalék számítása

nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás

2013. I. negyedév

2013. 04. 01. – 2016. 03. 31

Diákhitel Direkt szoftver tovább
fejlesztése Diákhitel Direkt szoftver
karbantartása

A Diákhitel Direkt internetes ügyfélportál szoftver fejlesztése
A Diákhitel Direkt internetes ügyfélportálhoz kapcsolódóan hibajavítási és
karbantartási feladatok ellátása

nemzeti eljárásrendben induló hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

2013. I. negyedév
2013. II. negyedév

2013. 03. 31. – 2014. 03. 31.
2013. 05. 01. –2013. 10. 15.

Médiatervezési, médiavásárlási és
ügynökségi szolgáltatások ellátása

Online és nyomtatott médiafelületeken történő megjelenés és ehhez kapcsolódó
egyéb szolgáltatás

uniós, nyílt közbeszerzési eljárás

2013. I. negyedév

2013. 03. 31. – 2014. 03. 31.

Mobilszolgáltatás

Mobil- és internet szolgáltatás, 2 éves időtartamra

nemzeti eljárásrendben induló hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás

2013. III. negyedév

2013. 07. 20. -2015.07.20.

Portál fejlesztés

Diákhitel Direkt portál fejlesztése a tanulmányi rendszerekből történő hiteligénylés
kezelésére

központosított közbeszerzés

2013. II. negyedév

2013.04.01-2013.06.30.

II. Szolgáltatás-megrendelés

III. Építési beruházás
IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási koncesszió
Budapest, 2013. június 28.
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