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A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége2 

I. Árubeszerzés 

II. Építési beruházás 

III. Szolgáltatás-
megrendelés 

Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program TIOP-3.4.3-

1111-2012-0001. kódjelű 
„J avítóintézeti ellátás 

biztosítása fiúk részére a 
Dunántúlon" című kiemelt 

1 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete 
2012. évi közbeszerzési terve1 

1 
Időbeli ütemezés 

az eljárás 
Irányadó Tervezett megindításának, illetve a 

szerződés 
CPVkód 

eljárásrend eljárási típus közbeszerzés 4 teljesítésének várható 

megvalósításának 
időpontja vagy a 

tervezett időpontja 
szerződés időtartama 

11 

------ ------
11 

------
1 

------------

11 

------ ------

11 

------ ------------

11 1 11 

Kbt. 122. § (7) 
bek. a) pontja 

71240000-2 
Nemzeti alapján nemzeti 

2012. május 
eljárásrend értékhatárt szerződéskötést követő 

elérő, 45 naptári nap 
hirdetmény 

1 
Sor kerül-e 

vagy sor 
került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 

összesített 
tájékoztató 

közzétételére3? 

------

------

nem 

1 A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg március 31-ig 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. 

1 

1 

1 

2 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. ·:t;<(or ·' ·::o,, tt,z . 
3 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő . Á~ ~ec,e0 ' ovit61_:;,,,, 'lyúl 
4 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. /$ 0;/? ~ ~~ ~~-
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A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége2 CPVkód 

Irányadó 
eljárásrend 

2 

Tervezett 
eljárási típus 

[ HH Időbeli ütemezés 11 Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
az eljárás 

megindításának, illetve a 
közbeszerzés4 

megvalósításának 
tervezett időpontja 

szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 

összesített 
tájékoztató 

közzétételére3? 

projekt keretében tervező D közzététele 1 11 1 
kiválasztás ;n~<Od~lyezési terv , nélk~li 

kesz1tesere targyalasos 
eljárás 

1 1 

Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program TIOP-3.4.3-

1111-2012-0001. kódjelű 
„J avítóintézeti ellátás 

biztosítása fiúk részére a 
Dunántúlon" című kiemelt 

projekt keretében 
megvalósíthatósági tanulmány 

készítése 

Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program TIOP-3.4.3-
11/1-2012-0001. kódjelű 

74131500-1 

,,Javítóintézeti ellátásll 79411000-8 
biztosítása fiúk részére a 
Dunántúlon" című kiemelt 
projekthez kapcsolódóan 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 122.§(7) 
bek. a) pontja 

alapján nemzeti 
értékhatárt 

elérő, 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

Kbt. 122.§(7) 
bek. a) pontja 

alapján nemzeti 
értékhatárt 

elérő, 

hirdetmény 
közzététele 

2012. május 

2012. december 

a szerződés határozott 
idejű, a támogatói 
döntés Ajánlatkérő 

általi kézhezvételének 
napjáig tart 

2015. június 30. 

nem 

nem 
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A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége2 CPVkód 

Irányadó 
eljárásrend 

3 

Tervezett 
eljárási típus 

1 Időbeli ütemezés--rn - Ji Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
az eljárás 

megindításának, illetve a 
közbeszerzés4 

megvalósításának 
tervezett időpontja 

szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 

összesített 
tájékoztató 

közzétételére3? 

Szakmai 
ellátása" 

vezetői re1ada1okDCJ '~:r~!:os 1 11 IC_J 
„Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program TIOP-3.4.3-
11/1-2012-0001. kódjelű 

,,Javítóintézeti ellátás 
biztosítása fiúk részére all 71320000-7 
Dunántúlon" című kiemelt 
projekthez kapcsolódó 
Rehabilitációs szakmérnöki 
feladatok ellátása" 

„Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program TIOP-3.4.3-
11/1-2012-0001. kódjelű 
,,Javítóintézeti ellátás 
biztosítása fiúk részére a 
Dunántúlon" című kiemelt 
projekthez kapcsolódó Kiviteli 
terv készítése" 

71240000-2 

" Kbt. 122.§(7) 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nemzeti 
eljárásrend 

bek. a) pontja 
alapján nemzeti 

értékhatárt 
elérő, 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

Kbt. 122.§(7) 
bek. a) pontja 

alapján nemzeti 
értékhatárt 

elérő, 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli 

2012. december 2014. III. negyedév 

2012. december 2013. I. negyedév 

nem 

nem 
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A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége2 CPVkód 

Irányadó 
eljárásrend 

4 

Tervezett 
eljárási típus 

1 Időbeli ütemezés Ji Sor kerül-e 

az eljárás 
megindításának, illetve a 

közbeszerzés4 

megvalósításának 
tervezett időpontja 

szerződés 
teljesítésének várható 

időpontja vagy a 
szerződés időtartama 

vagy sor 
került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 

összesített 
tájékoztató 

közzétételére3? 

1 11 11 tár:ir~!:os -1 rn 11 11 1 

„Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program TIOP-3.4.3-

11/1 :2,~12~00?1. kódj,e~ű 71240000_2; 
,~av1t?1?tezet1., , ,ellatas 71356400_2; 
b1zto,s1t~sa fiúk, ,~esze~e a 71320000_7 
Dunantulon" c1mu kiemelt 
projekthez kapcsolódó 
Tervellenőri feladatok ellátása" 

„Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program TIOP-3.4.3-
11/1-2012-0001. kódjelű 

,,Javítóintézeti ellátás 
biztosítása fiúk részére ajj 79342000-3 
Dunántúlon" című kiemelt 
projekthez kapcsolódó 
Nyilvánosság biztosítása és 
kommunikációs tevékenység 

Nemzeti 
eljárásrend 

Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 122.§(7) 
bek. a) pontja 

alapján nemzeti 
értékhatárt 

elérő, 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

Kbt. 122.§(7) 
bek. a) pontja 

alapján nemzeti 
értékhatárt 

elérő, 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli 
tárgyalásos 

2012. december 2013. I. negyedév nem 

2012. december 2015. június 30. nem 
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5 

A közbeszerzés tárgya és 
CPVkód 

Irányadó Tervezett 
mennyisége2 eljárásrend eljárási típus 

'ellátása" 
11 11 11 

eljárás 

„Társadalmi Infrastruktúra 
Kbt. 122.§(7) 

Operatív Program TIOP-3.4.3-
bek. a) pontja 

11/1-2012-0001. kódjelű 
alapján nemzeti 

értékhatárt 
„J avítóintézeti ellátás 

Nemzeti elérő, 
biztosítása fiúk részére a 71631000-0 

Dunántúlon" című kiemelt 
eljárásrend hirdetmény 

projekthez kapcsolódó 
közzététele 

nélküli 
Műszaki ellenőri feladatok 

tárgyalásos 
ellátása" 

eljárás 

„Társadalmi Infrastruktúra Kbt. 122.§(7) 
Operatív Program TIOP-3.4.3- bek. a) pontja 

11/1-2012-0001. kódjelű alapján nemzeti 
,,Javítóintézeti ellátás 

Nemzeti 
értékhatárt 

biztosítása fiúk részére a 71312000-8 
eljárásrend 

elérő, 

Dunántúlon" című kiemelt hirdetmény 
projekthez kapcsolódó " közzététele 

Építésügyi szakértői feladatok nélküli 
ellátása" tárgyalásos 

1 
Időbeli ütemezés 

1 

az eljárás 
szerződés 

megindításának, illetve a teljesítésének várható 
közbeszerzés4 

megvalósításának 
időpontja vagy a 

tervezett időpontja 
szerződés időtartama 

11 11 11 

2012. december 2014. III. negyedév 

2012. december 2015.06.30 

Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 

összesített 
tájékoztató 

közzétételére3? 

nem 

nem 
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1 

A közbeszerzés tárgya és Irányadó Tervezett 
CPVkód 

mennyisége2 eljárásrend eljárási típus 

1 11 11 

eljárás 
11 

„Társadalmi Infrastruktúra 
Kbt. 122.§(7) 

Operatív Program TIOP-3.4.3-
bek. a) pontja 

1111-2012-0001. kódjelű 
alapján nemzeti 

értékhatárt 
„J avítóintézeti ellátás 

Nemzeti elérő, 
biztosítása fiúk részére a 71318000-0 

Dunántúlon" című kiemelt 
eljárásrend hirdetmény 

projekthez kapcsolódó 
közzététele 

nélküli 
Független mérnöki feladatok 

tárgyalásos 
ellátása" 

eljárás 

1 
IV. Építési koncesszió 

11 11 

------
11 

------
11 

------

V. Szolgáltatási koncesszió JI 
11 

------
11 

------
11 

------

Debrecen, 2012. december 14. 

Időbeli ütemezés 

az eljárás 
megindításának, illetve a 

szerződés 

teljesítésének várható 
közbeszerzés 4 

megvalósításának időpontja vagy a 

tervezett időpontja 
szerződés időtartama 

11 

2012. december 2014. III. negyedév 

------

11 

------

------

11 

------

.J~, LU?_1' 

Magyari László igazgató 

1 

11 

11 

11 

Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
össze.sített 
tájékoztató 

közzétételére3? 

1 

nem 

------
1 

------
1 
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