A Magyar Szabadalmi Hivatal
KÖZBESZERZÉSI TERVE
2010. évre
(módosított)
I.

A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések

a) Árubeszerzés
Megnevezés

nettó 50.737.770 forinttól
A beszerzés
CPV kódja

Az eljárás
fajtája

A beszerzés
összege nettó
eFt

(193.000 euró)
az eljárás
megindításának
határideje

a beszerzésért felelős
keretgazda

nem tervezett
b) a Kbt. 3. mellékletében meghatározott szolgáltatás - a kutatás-fejlesztési és a
távközlési szolgáltatások kivételével nettó 50.737.770 forinttól (193.000 euró)
Megnevezés

A beszerzés
CPV kódja

Az eljárás
fajtája

A beszerzés
összege nettó
eFt

az eljárás
megindításának
határideje

a beszerzésért felelős
keretgazda

nem tervezett
c) a Kbt. 3. mellékletében meghatározott kutatás-fejlesztési és a távközlési
szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások
nettó 50.737.770 forinttól (193.000 euró)
Megnevezés

nem tervezett

A beszerzés
CPV kódja

Az eljárás
fajtája

A beszerzés
összege nettó
eFt

az eljárás
megindításának
határideje

a beszerzésért felelős
keretgazda

d) Építési beruházás
Megnevezés

nettó 1.273.702.050 forinttól (4.845.000 euró)

A beszerzés
CPV kódja

Az eljárás
fajtája

A beszerzés
összege nettó
eFt

az eljárás
megindítás
ának
határideje

a beszerzésért felelős
keretgazda

nem tervezett

II.

A nemzeti értékhatárokat elérő (de közösségi értékhatárokat el nem érő) értékű
egyszerű közbeszerzési eljárások

a) Árubeszerzés

/nettó 8 millió forintot elérő, vagy meghaladó/

Megnevezés

A
beszerzés
CPV
kódja

Az eljárás
fajtája

A beszerzés az eljárás
összege
megindítá
nettó
sának
eFt
határideje

a
beszerzésért
felelős
keretgazda

1. Utalványok
beszerzése
2010. évre

22420000- nyílt eljárás
0

33.000.-, +
50 % opció
(az
utalványok
névértékét
és a
szolgáltatá
si díjat is
magába
foglalja)

2010.
márciusáprilis

Humánpolitikai
Önálló
Osztály
vezetője

2. Külföldi időszaki
kiadványok
beszerzése
(2011-2012 évekre)

22200000- nyílt eljárás
2

40.000.- eFt

2010.
július

Iparjogvéd
elmi
Tájékoztat
ási
és
Oktatási
Központ
vezetője
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3. Utalványok
beszerzése
2010. évre*

22420000- Kbt. 252. § (1) A beszerzésbekezdés c)
re
kerülő
0

4. Utalványok
beszerzése
2010. évre
II.*

22420000- nyílt eljárás
0

pontjában
foglaltak
alapján
hirdetmény
közzététele
nélküli
tárgyalásos
közbeszerzési
eljárás

utalványok
értéke az 1.
és a 2. rész
összesen
20.000.000,Ft,
azaz
húszmillió
forint
+
szolgáltatási
díj, amelyen
belül a 2.
részt képező
internet
utalvány
beszerzése
213.000.-Ft
+ szolgáltatási díj.
13.000.000,Ft
névértéken
(+ szolgáltatási
díj),
azon belül az
1.
rész:
12.200.000.Ft, a 2. rész:
800.000.-Ft,
valamint
további a két
részre
együttesen
14.000.000,Ft névértékű
utalvány (+
szolgáltatási
díj)
beszerzésére
jogosító
opció.

2010.
június

Humánpolitikai
Önálló
Osztály
vezetője

2010.
júniusaugusztus

Humánpolitikai
Önálló
Osztály
vezetője
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*módosítás után, az eredménytelen Utalványok beszerzése 2010. évre eljárás miatt
b) Szolgáltatás

/nettó 8 millió forintot elérő, vagy meghaladó/

Megnevezés

A
beszerzés
CPV
kódja

Az eljárás
fajtája

A beszerzés az eljárás
összege
megindítá
nettó
sának
eFt
határideje

a
beszerzésért
felelős
keretgazda

1. A Hivatal
székházának,
valamint
bérleményeinek
takarítása, valamint
a higéniai termékek
és tiszítószerek
szállításával,
kertgondozással,
rovarirtással
kapcsolatos
feladatok ellátása

90919200- nyílt eljárás
4;
909210009;
909220006;
909000006;
773000003

11.756.-

2010.
január

Gazdálkodási
Főosztály
vezetője

2. A portaszolgálattal, a
székház személyes
őrzés-védelmével, a
bérlemények
védelmét szolgáló
elektronikus
rendszer felügyelete,
illetve központi
telefonszámra
érkező hívások
kezelésével
kapcsolatos
feladatok

79713000 nyílt eljárás
-5
79711000
-1
79511000
-9

7.104.-

2010.
áprilismájus

Gazdálkodási
Főosztály
vezetője

3.
4.
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c) Építési beruházás
Megnevezés

/nettó 15 millió forintot elérő, vagy meghaladó/
A
beszerzés
CPV
kódja

Az
eljárásfajtáj
a

A beszerzés az eljárás
összege
megindítá
nettó
sának
eFt
határideje

a
beszerzésért
felelős
keretgazda

nem tervezett

III.

A központosított közbeszerzések hatálya alá tartozó beszerzések
(állami normatíva alá tartozó kiemelt termékek)

Megnevezés

A
beszerzés
CPV
kódja

A beszerzés
a
összege
beszerzés
nettó
határideje
eFt

a
beszerzésért
felelős
keretgazda

1. Papíráruk

30197600-2

5.500.-

2010.12.31.

2. Irodaszerek

30192000-1

3.000.-

2010.12.31.

Gazdálkod
ási Főosztály (GF)
vezetője
GF vezető

3. Nyomtatványok
4. Bútor

22822000-8
39100000-3

600.500.-

2010.12.31.
2010.12.31.

GF vezető
GF vezető

5. Üzemanyag

09130000-9

3.200.-

2010.12.31.

GF vezető

6. szállítás (légi és
vasúti tömegközlekedési
szolgáltatás), valamint

60400000-2
60210000-3

66.502.-

2010.12.31.

jogi
elnökhelyettes
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baleset és
egészségbiztosítás
7. Számítástechnikai
segédanyagok

66512000-2
9.000

2010.12.31.

6.000

2010.12.31.

Informatikai Főosztály (IF)
vezetője
IF vezető

8. Nem adatátviteli
távközlési díjak
9. Adatátviteli célú
távközlési díjak
10. IT biztonsági megbízott

2.760

2010.12.31.

IF vezető

18.823

2010.12.31.

11. Szerverek üzemeltetése

39.629

2010.12.31.

12. Rendszerfejlesztés
kiszervezése
13. SAP support

37.434

2010.12.31.

IF vezető
IF vezető
IF vezető

14. Az elektronikus hatósági
ügyintézés bővítése
15. Az ELO iratkezelő
rendszer
továbbfejlesztése
16. Az ENYV rendszer
fejlesztése
17. Szerverek (Intel &
Alpha) és SAN eszközök
karbantartási díja
18. Zorp tűzfal support

10.000

2010.12.31.

IF vezető
IF vezető

10.000

2010.12.31.

IF vezető

40.000

2010.12.31.

IF vezető

24.646

2010.12.31.

IF vezető

5.998

2010.12.31.

19.Prémium 4000
(NOVELL rendszerek
karbantartási díja).
20. Egyéb gépek (digitális
nyomdagépek)
üzemeltetési díja
21. ORACLE licencek

11.940

2010.12.31.

IF vezető
IF vezető

8.000

2010.12.31.

IF vezető

14.000

2010.12.31.

22. Novell Linux és NW
licencek
23. biztonsági rendszerek
licencei
24. számítástechnikai
eszközök
25. EKOP eszközbeszerzés

9.500

2010.12.31.

IF vezető
IF vezető

7.000

2010.12.31.

IF vezető

13.000

2010.12.31.

IF vezető

10.000

2010.12.31.

9.000

2010.12.31.

IF vezető
IF vezető

16.000

2010.12.31.

IF vezető

26. EKOP Immateriális
javak beszerzése/
dobozos sw
27. EKOP Immateriális
javak beszerzése/
alkalmazásfejlesztés

2010.12.31.
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28. EKOP mérnöki,
szakértői díjak
29. EKOP adatbázisok,
tanulmányok készítése

7.500

2010.12.31.

IF vezető

9.500

2010.12.31.

IF vezető

Budapest, 2010. május 25.

Igréczné Sipos Etelka
Gazdasági főigazgató
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