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Időbeli 

ütemezés

Az eljárás 

tervezett 

megindítása

építési beruházás
Villamos energia-termelő szoláris rendszerek 

kivitelezése
nemzeti I. negyedév

árubeszerzés
K+F+I fókusz erősítése: Olajvizsgáló berendezés 

beszerzése
nemzeti I. negyedév

árubeszerzés ISO BUS vizsgáló tesztelő rendszer beszerzése nemzeti I. negyedév

árubeszerzés
Microsoft vagy azzal egyenértékű felsőoktatási 

szoftverlicencek beszerzése, 2017
uniós I. negyedév

építési beruházás

„A Szent István Egyetem C kollégiumi épületének 

belső felújítási munkálatai” tárgyban, festési munkák 

8 140 m2 felületen, illetve burkolat csere 2 488 m2 

területen.

nemzeti I. negyedév

árubeszerzés „Mikro- és makroszkóp beszerzés” nemzeti II. negyedév

árubeszerzés
A Szent István Egyetemen használatos tisztítószerek 

beszerzése
nemzeti II. negyedév

szolgáltatás megrendelés
Szent István Egyetem részére takarítási szolgáltatás 

biztosítása
nemzeti IV. negyedév

építési beruházás

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Ybl Miklós 

Építéstudományi Kar "B" épületének felújítási 

munkálatai

nemzeti III. negyedév

építési beruházás
A Szent István Egyetem Ybl Miklós Ybl Miklós 

Építéstudományi Kar központi irattár kialakítása
nemzeti III. negyedév

építési beruházás

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Ybl Miklós 

Építéstudományi Kar "A" épületének felújítási 

munkálatai

nemzeti III. negyedév

szolgáltatás-megrendelés Nemzetközi utazásszervezés KEF folyamatos

árubeszerzés Informatikai eszközök beszerzése KEF folyamatos

árubeszerzés Informatikai kellékanyagok beszerzése KEF folyamatos

szolgáltatás-megrendelés Informatikai eszközök javítása, karbantartása KEF folyamatos

szolgáltatás-megrendelés Informatikai szolgáltatások beszerzése KEF folyamatos

árubeszerzés Bútorbeszerzés KEF folyamatos

árubeszerzés PCR+kit beszerzése nemzeti II. negyedév

szolgáltatás
„Nem menetrendszerű utas szállítás biztosítására a 

Szent István Egyetem hallgatói részére, budapesti 

telephelyei vonatkozásában” 

nemzeti

IV. negyedév

szolgáltatás

„Nem menetrendszerű utas szállítás biztosítása a 

Szent István Egyetem Gödöllői Campus hallgatói 

részére” nemzeti IV. negyedév

szolgáltatás

„Nem menetrendszerű utas szállítás biztosítására a 

Szent István Egyetem hallgatói részére, szarvasi 

telephelye vonatkozásában” nemzeti IV. negyedév

szolgáltatás

Tudásmenedzsment szoftver, licence és interaktív 

multimédiás tananyag beszerzés uniós IV. negyedév

szolgáltatás

„A Szent István Egyetemen tanuló Stipendium 

Hungaricum ösztöndíjasok egészség- és 

balesetbiztosítása” nemzeti IV. negyedév

árubeszerzés HPLC Labortechnikai eszközök fejlesztése nemzeti IV. negyedév

A közbeszezés tárgya 

(árubeszerzés, szolgáltatás, 

építési beruházás)

Termékcsoport / Szolgáltatáscsoport/ építési 

beruházás tevékenység megnevezés

Irányadó 

eljárásrend 

(nemzeti / 

közösségi)



Szent István Egyetem

Közbeszerzési terve

2017

árubeszerzés Vízminőség ellenőrző bója nemzeti IV. negyedév

építési beruházás

KEHOP-5.2.2.-16-2016-00058 azonosítószámú 

pályázat keretein belül építés-kivitelezés a Szent 

István Egyetem Budai Campus A,G,K épület, valamint 

a D, E épület felújítására keretmegállapodás 

megkötésére irányuló, uniós értékhatárt elérő 

értékű hirdetmény közzétételével indított nyílt 

közbeszerzési eljárás, a Kbt. 105. § (2) bekezdés 

c) pont szerint

uniós nyílt IV. negyedév

árubeszerzés Oracle
központosított 

közbeszerzés
IV. negyedév

szolgáltatás Villamos energia beszerzése uniós nyílt IV. negyedév


