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A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi közbeszerzési terve   

 

A közbeszerzés tárgya 
és mennyisége 

 

Megjegyzés 
 

Tervezett 
eljárási típus  

Időbeli ütemezés  

Az eljárás 
megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának  
tervezett id őpontja 

Szerződés teljesítésének  
várható id őpontja vagy 
a szerződés id őtartama 

I. Árubeszerzés      

Üzemanyag beszerzés 2014. évre A céges személygépkocsikhoz üzemanyag beszerzése központosított közbeszerzés 2014. I. – IV. negyedév 2014.01.01.-2014.12.31. 

MDM Mobileszköz menedzsment csoportos közbeszerzés (MFB) 2014. III- IV. negyedév 2014.09.01.-2014.12.31 

Munkaállomások és monitorok beszerzése Munkaállomások és monitorok beszerzése csoportos közbeszerzés (MFB) 2014. II.- IV. negyedév 2014.04.01.-2014.12.31. 

II. Szolgáltatás-megrendelés     

Készenléti hitelkeret nyújtása 
A Diákhitel Központ Zrt. finanszírozási biztonságához szükséges, a 2014. évi, 
jóváhagyott Finanszírozási tervben meghatározott, összesen 12,5 milliárd Ft 
keretösszegig 1 évnél nem hosszabb futamidejű, újra feltöltődő jellegű készenléti 
hitel megállapodás (ok) 2014. március 10. – 2015. március 09. közötti időszakra 

uniós, nyílt közbeszerzési eljárás 2014. I. negyedév 2014. 03. 10. – 2015. 03. 09. 

Új informatikai rendszer  A jelenleg használt informatikai rendszer lecserélése egy új informatikai rendszerre uniós, nyílt közbeszerzési eljárás 2014. III. negyedév 2014. 07. 01.- 2016. 01. 31 

Hosszú lejáratú hitelszerződés 50 Mrd Ft értékű hosszú lejáratú hitelszerződés megkötése  uniós, nyílt közbeszerzési eljárás 2014. II. negyedév 2014. 12 31. – 2019. 12. 31. 

Könyvvizsgálói és szakértői tevékenység 
2014. évre magyar szabályok szerinti könyvvizsgálói tevékenység, valamint IFRS 
szerinti könyvvizsgálói és szakértői tevékenység végzése 

nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás 2014. II. negyedév 2014. 05. hó – 2015. 05. 31. 

Médiatervezési, médiavásárlási és 
ügynökségi szolgáltatások ellátása 

Online és nyomtatott médiafelületeken történő megjelenés és ehhez kapcsolódó 
egyéb szolgáltatás 

uniós, nyílt közbeszerzési eljárás 2014. II. negyedév 2014. 05. 31. –  2015. 05. 31. 

Egyes hardverek/szoftverek 
üzemeltetésének támogatása,  
karbantartása 

x86-os platformú szerverek, ezeken futó Microsoft operációs rendszerek és alap-
infrastruktúra elemek, VMware virtuális környezet, hálózati adattárolók és Linux 
operációs rendszerek üzemeltetésének támogatására karbantartására vállalkozási 
szerződés keretében 

csoportos közbeszerzés (MFB) 2014. I-III. negyedév a szerződéskötéstől  
számított 2 év 

A Diákhitel Zrt. által használt szoftverek 
követésének beszerzése 

IBM TSM mentési szoftverkövetés központosított közbeszerzés 2014. III.- IV. negyedév 2014. 09. 01.- 2014.12.31. 

Diákhitel Direkt Portál fejlesztése Diákhitel Direkt Portál fejlesztési feladataihoz fejlesztési órakeret beszerzése központosított közbeszerzés 2014. II. negyedév 
a szerződéskötéstől  

számított 2 év 

A Diákhitel Zrt. által használt szoftverek 
követésének beszerzése 

Symantec védelmi szoftverkövetés  központosított közbeszerzés 2014. III.-IV. negyedév 2014.09.01.-2014.12.31. 

A Diákhitel Zrt. által használt szoftverek 
követésének beszerzése 

VMware szoftverkövetés központosított közbeszerzés 2014. III.-IV. negyedév 2014.09.01.-2014.12.31. 

A Diákhitel Zrt. által használt szoftverek 
követésének beszerzése 

IBM Websphere, MQ szoftverkövetés központosított közbeszerzés 2014. III.- IV. negyedév 2014.09.01.-2014.12.31. 

III. Építési beruházás      

IV. Építési koncesszió      

V. Szolgáltatási koncesszió      

 
 

                               Budapest, 2014. január 27. 


