A Magyar Posta Zrt.1
2011. évi közbeszerzési terve2 klasszikus ajánlatkérői státuszára vonatkozóan (Kbt. IV. és VI. fejezetei)
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége3

az eljárás
szerződés
megindításának, illetve a
teljesítésének várható Sor kerül-e vagy sor került-e az
közbeszerzés5
adott közbeszerzéssel
időpontja vagy a
megvalósításának
összefüggésben
előzetes
szerződés időtartama
tervezett időpontja
összesített tájékoztató
közzétételére4?

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási tí

Önborítékoló gép beszerzése 2

301311.00-7
50530000-9

Kbt. IV. fejezete

nyílt eljárás

2011.03.02

eredménytelen

nem

PE fólia beszerzés

44174000-0

Kbt. IV. fejezete

nyílt eljárás

2011.04.20

eredménytelen

nem

Anyagmozgató targoncák
szállítása 2011

42415200-8
31158100-9

Kbt. IV. fejezete

nyílt eljárás

2011.05.11

eredménytelen

nem

30232100

Kbt. IV. fejezete

nyílt eljárás

2011.06.15

2011.12.30; 2011.12.30;
2011.12.30; 2013.10.14;
2011.12.30; 2013.10.14

nem

Nyomdai papír alapanyag 2011.

30197630-1

Kbt. IV. fejezete

nyílt eljárás

2011.08.11

2012.12.15; 2012.12.15

nem

Polgári védelmi egyéni
védőfelszerelések
beszerzése_2011

18143000-3

Kbt. VI. fejezete

egyszerű eljárás

2011.07.29

2011.09.30

nem

PE fólia gyártása és szállítása_2

44174000-0

Kbt. IV. fejezete

tárgyalásos eljárás

2011.08.10

2012.12.31

nem

Anyagmozgató targoncák és
azokhoz tartozó
akkumulátortöltők szállítása

42415200-8
31158100-9

Kbt. IV. fejezete

tárgyalásos eljárás

2011.08.31

2011.12.31

nem

Háztartási és konyhai eszközök
beszerzése 2011. IV. negyedév

39220000-0

Kbt. VI. fejezete

egyszerű eljárás

2011.11.11

eredménytelen

nem

I. Árubeszerzés

EPK fejlesztés (2011)

A Magyar Posta Zrt.1
2011. évi közbeszerzési terve2 klasszikus ajánlatkérői státuszára vonatkozóan (Kbt. IV. és VI. fejezetei)
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége3

az eljárás
szerződés
megindításának, illetve a
teljesítésének várható Sor kerül-e vagy sor került-e az
közbeszerzés5
adott közbeszerzéssel
időpontja vagy a
megvalósításának
összefüggésben
előzetes
szerződés időtartama
tervezett időpontja
összesített tájékoztató
közzétételére4?

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási tí

72.26.20.00-9
72.23.00.00-6
72.22.70.00-2
72.22.60.00-5
72.10.00.00-6

Kbt. IV. fejezete

Keretmegállapodásos
eljárás

2011.06.06

2015.10.14; 2015.10.14;
2015.10.14; 2015.10.14

nem

79631000-6

Kbt. VI. fejezete

egyszerű eljárás

2011.09.16

eredménytelen

nem

II. Építési beruházás
III. Szolgáltatás-megrendelés

SAP fejlesztési keretmegállapodás

Cafeteria szolgáltatás a Magyar
Postánál

1. Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 22.-ának (1) bekezdésében meghatározott (klasszikus ajánlatkérőket) terheli.
2. 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 tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is
tartalmaznia kell, amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.
3. Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a
központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.
4. Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.
5. Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

