
Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zrt.1 
2011. évi közbeszerzési terve2 (1. sz. módosítás) 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége3 

  CPV kód Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett eljárási 
típus 

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

összefüggésben előzetes 
összesített tájékoztató 

közzétételére4? 

 az eljárás megindításának, 
illetve a közbeszerzés5 

megvalósításának tervezett 
időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés 32250000-0  MFB Zrt. 2011.04.05-i 
Megállapodás szerint, 
csoportos közbeszerzési 
eljárás 

Nyílt  2011.03.30. 1 év 
(2011.08.31. – 
2012.08.31.) 

2011.01.27. 2011/S 
18-028757  

 II. Építési beruházás           

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

64200000-0  
 
 
66516500-5 
 
 
66512100-3 

MFB Zrt. 2011.04.05-i 
Megállapodás szerint, 
csoportos közbeszerzési 
eljárás 
MFB Zrt. 2011.09.01-i 
Megállapodás szerinti 
közbeszerzési eljárás 
 
 
MFB Zrt. 2011.11.15-i 
Megállapodás szerinti 
közbeszerzési eljárás 

Nyílt 
 
Hirdetmény 
közzétételével 
induló tárgyalásos 
 
Nyílt 

 2011.03.30. 
 
2011.09.01. 
 
 
 
2011.06.01. 

1 év (2011.08.31. – 
2012.08.31.) 
 
2012.01.01 – től 
 
 
2012.01..01 - től 

2011.01.27. 2011/S 
18-028757   
 
2011.09.012011/S 
167-276494 
 
2011.06.16. 2011/S 
114-188891 

IV. Építési koncesszió     
 

 

V. Szolgáltatási koncesszió     
 

 

 
Fenti adatok a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett „Mobil távközlési szolgáltatások és mobiltelefon készülékek beszerzése” elnevezésű és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. „Vezető tisztségviselők 
és felügyelő bizottsági tagok felelősségbiztosítása” közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője által felkínált szolgáltatásához történő csatlakozás adatai, valamint „Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és a 2011. 
évi XX. törvény felhatalmazása alapján az általa tulajdonolt és tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó gazdálkodó szervezetek, mint közös ajánlatkérők csoportos személybiztosítási szerződése élet-, baleset és 
egészségbiztosítási szolágáltatásokra” közbeszerzési eljárásban való részvétel adati. 

                                                 
1 Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott (klasszikus ajánlatkérőket) terheli, kivéve a Kbt. V. fejezete szerinti ilyen ajánlatkérőket és a központosított 
közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet. 
2 A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején legkésőbb 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 központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
4 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 
5 Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. 
 


