
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
2016. évi közbeszerzési terv II. számú módosítás

 az eljárás 
megindításának, 
illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett időpontja

szerződés teljesítésének 
várható idő-pontja 
vagy a szer-ződés 
időtartama

Védett területek megközelítéséhez 
szükséges környezetbarát 

elektromos meghajtású mobil 
eszközök beszerzése  GINOP-7.1.5 

- 16

nemzeti

Előzetes tájékoztatóval 
meghirdetett, nyílt

[Kbt. 113. § (1) bek] 2017.03.01 2018.04.30 nem

Mezőgazdasági eszközbeszerzés
"A Hanság természetes 

élőhelyeinek
komplex helyreállítása és 

fejlesztése”
KEHOP projektben

nemzeti
A Kbt. 81. § szerinti

nyílt eljárás

KFF jóváhagyását
követően kb. 4-5
munkanap (2017. 

március
17.)

ajánlatok bírálatát 
követő 16.

munkanap az 
összegezés

megküldése + 10 nap
szerződéskötési 

moratórium
(2017. június 9.)

nem

Jármű beszerzés
"A Hanság természetes 

élőhelyeinek
komplex helyreállítása és 

fejlesztése”
KEHOP projektben

nemzeti
A Kbt. 81. § szerinti

nyílt eljárás

KFF jóváhagyását
követően kb. 4-5

munkanap
(2016. szeptember 

16.)

ajánlatok bírálatát 
követő 16.

munkanap az 
összegezés

megküldése + 10 nap
szerződéskötési 

moratórium
(2016. december 12.)

nem

Árubeszerzés

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

előzetes összesített tá-
jékoztató köz-

zétételére?

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége

Irányadó 
eljárásrend

Tervezett eljárási típus



Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
2016. évi közbeszerzési terv II. számú módosítás

Eszközbeszerzés az ökológiai
monitoringhoz

"A Hanság természetes 
élőhelyeinek

komplex helyreállítása és 
fejlesztése”

KEHOP projektben

nemzeti
168/2004. Korm.

Rendelet 28.§ szerinti
eljárás

felhívás kiküldése: 
2016.
06.15.

ajánlatok bírálatát 
követő 3

munkanapon belül az
összegezés 

megküldése + 10 nap
szerződéskötési 

moratórium
(2016. július 18.)

nem

Bemutatási infrastruktúra fejlesztés
"A Hanság természetes 

élőhelyeinek
komplex helyreállítása és 

fejlesztése”
KEHOP projektben

nemzeti
168/2004. Korm.

Rendelet 28.§ szerinti
eljárás

felhívás kiküldése:
2017.02.28.

ajánlatok bírálatát 
követő 3

munkanapon belül az
összegezés 

megküldése + 10 nap
szerződéskötési 

moratórium
(2017. március 3.)

nem

Az ökoturisztikai központ irodai 
konstrukciójának kialakításához 

szükséges informatikai eszközök, 
mobil munkaállomások beszerzése. 

GINOP-7.1.5 - 16

nemzeti KEF beszerzés 2017.02.01 2017.06.30 nem

Adásvételi szerződés keretében 
gépjárműbeszerzés a Fertő-

Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 
részére KEHOP projekt keretében

nemzeti

Uniós értékhatár alatti, a Kbt. 113. 
§ (1) bekezdése szerinti 
összefoglaló tájékoztatás 

közzétételével és az ajánlattételi 
felhívás közvetlen megküldésével 

induló közbeszerzési eljárás.

Szakfőosztály 
jóváhagyását 

követően

Szerződéskötéstől 
számított 6 hónap. 

nem



Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
2016. évi közbeszerzési terv II. számú módosítás

Eszközbeszerzés az „INTERREG V-
A Ausztria-Magyarország  

Együttműködési Programban 
megvalósuló Vogelwarte 

Madárvárta 2 (ATHU2) és 
PaNaNet+ (ATHU3)” projektek 

keretében

nemzeti
Előzetes tájékoztatóval 

meghirdetett, nyílt eljárás, [Kbt. 
113. § (1) bek.]

2016. IV. negyedév
Szerződéskötéstől 

számított 4 hónapon 
belül

nem

Esterházy madárvárta 
berendezéséhez kapcsolódó 

informatikai eszközbeszerzés az 
„INTERREG V-A Ausztria-

Magyarország  Együttműködési 
Programban megvalósuló 

Vogelwarte Madárvárta 2 (ATHU2)” 
projekt keretében

2016. IV. negyedév
Szerződéskötéstől 
számított 60 napon 

belül
nem

Akkreditált közös továbbképzések 
outdoor programjaihoz kapcsolódó 
eszközbeszerzés az „INTERREG V-

A  Ausztria-Magyarország  
Együttműködési Programban 

megvalósuló PaNaNet+ (ATHU3)” 
projekt keretében

nemzeti
Előzetes tájékoztatóval meghirdetett, nyílt 

eljárás, [Kbt. 113. § (1) bek.] 2016. IV. negyedév
Szerződéskötéstől 
számított 90 napon 

belül
nem

központosított közbeszerzés keretén belül (KEF 
beszerzés)

Szolgáltatás megrendelés



Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
2016. évi közbeszerzési terv II. számú módosítás

GINOP „Fertő-tavi vízi ökoturisztikai 
központ kialakítása” Interaktív 

beltéri kiállítás GINOP-7.1.5 - 16
nemzeti

közvetlen ajánlattételi felhívás 
megküldésével induló eljárás a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) 
bekezdése alapján, nyílt eljárás nemzeti 

eljárásrendben irányadó szabályai alapján. 
Az eljárás indításaként az ajánlatkérő az 
eljárást megindító ajánlattételi felhívás 

közzététele helyett , legalább 
négygazdasági szereplőnek köteles 

egyidejűleg, közvetlenül írásban 
ajánlattételi felhívást küldeni.

2016.09.30 2017.12.31 nem

GINOP „Fertő-tavi vízi ökoturisztikai 
központ kialakítása” Kültéri 

játszótér kialakítása GINOP-7.1.5 - 
16

nemzeti

közvetlen ajánlattételi felhívás 
megküldésével induló eljárás a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) 
bekezdése alapján, nyílt eljárás nemzeti 

eljárásrendben irányadó szabályai alapján. 
Az eljárás indításaként az ajánlatkérő az 
eljárást megindító ajánlattételi felhívás 

közzététele helyett , legalább 
négygazdasági szereplőnek köteles 

egyidejűleg, közvetlenül írásban 
ajánlattételi felhívást küldeni.

2016.09.30 2017.12.31 nem

GINOP „Fertő-tavi vízi ökoturisztikai 
központ kialakítása” film készítés 

GINOP-7.1.5 - 16
nemzeti

közvetlen ajánlattételi felhívás 
megküldésével induló eljárás a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) 
bekezdése alapján, nyílt eljárás nemzeti 

eljárásrendben irányadó szabályai alapján. 
Az eljárás indításaként az ajánlatkérő az 
eljárást megindító ajánlattételi felhívás 

közzététele helyett , legalább 
négygazdasági szereplőnek köteles 

egyidejűleg, közvetlenül írásban 
ajánlattételi felhívást küldeni.

2016.11.30 2018.04.30 nem



Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
2016. évi közbeszerzési terv II. számú módosítás

Gyeprekonsrtrukciók
"A Hanság természetes 

élőhelyeinek
komplex helyreállítása és 

fejlesztése”
KEHOP projektben

nemzeti
A Kbt. 81. § szerinti

nyílt eljárás

KFF jóváhagyását
követően kb. 4-5
munkanap (2016.

december 19.)

ajánlatok bírálatát 
követő 16.

munkanap az 
összegezés

megküldése + 10 nap
szerződéskötési 

moratórium
(2017. március 7.)

Adatbeszerzés
"A Hanság természetes 

élőhelyeinek
komplex helyreállítása és 

fejlesztése”
KEHOP projektben

nemzeti
A Kbt. 113. §-a szerinti

eljárás

5 munkanapig lehet
jelentkezni az 

eljárásra a
KH honlapján 

történő
közzététel alapján 

(2016.
szeptember 22.)

ajánlatok bírálatát 
követő 3

munkanapon belül az
összegezés 

megküldése + 10 nap
szerződéskötési 

moratórium
(2016. október 30.)

nem 

Műszaki ellenőri tevékenység
"A Hanság természetes 

élőhelyeinek
komplex helyreállítása és 

fejlesztése”
KEHOP projektben

nemzeti
A Kbt. 115. §-a szerinti

eljárás

felhívás kiküldése 
van

közvetlenül, 
jóváhagyás

nélkül (2016. 
szeptember

16.)

ajánlatok bírálatát 
követő 3

munkanapon belül az
összegezés 

megküldése + 5 nap
szerződéskötési 

moratórium
(2016. október 17.)

nem 



Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
2016. évi közbeszerzési terv II. számú módosítás

Botanikai kutatásokkal kapcsolatos 
légi-/űrfelvételek beszerzése az 

„INTERREG V-A Ausztria-
Magyarország  Együttműködési 

Programban megvalósuló 
Vogelwarte Madárvárta 2 (ATHU2)” 

projekt keretében

nemzeti
Előzetes tájékoztatóval 

meghirdetett, nyílt eljárás, [Kbt. 
113. § (1) bek.]

2016. IV. negyedév
Szerződéskötéstől 

számított 12 hónapon 
belül

nem

Közös PaNaNet monográfia-
indítókötet az „INTERREG V-A 

Ausztria-Magyarország  
Együttműködési Programban 

megvalósuló PaNaNet+ (ATHU3)” 
projekt keretében

nemzeti
Előzetes tájékoztatóval, 

meghirdetett, nyílt eljárás, [Kbt. 
113. § (1) bek.]

2016. IV. negyedév
Szerződéskötéstől 

számított 30 hónapon 
belül

nem

PaNaNet-újság elkészítésével 
kapcsolatos szolgáltatás-

megrendelés az „INTERREG V-A 
Ausztria-Magyarország  

Együttműködési Programban 
megvalósuló PaNaNet+ (ATHU3)” 

projekt keretében

nemzeti
Előzetes tájékoztatóval 

meghirdetett, nyílt eljárás, [Kbt. 
113. § (1) bek.]

2016. IV. negyedév 

folyamatosan 2017 és 
2020 között 

folyamatosan, évente 
1 alkalommal

nem

GINOP „Fertő-tavi vízi ökoturisztikai 
központ kialakítása” 

építésberuházás GINOP-7.1.5 - 16
nemzeti

Előzetes tájékoztatóval 
meghirdetett, nyílt

[Kbt. 113. § (1) bek]
2016.09.15 2018.04.30 nem 

Építés beruházás



Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
2016. évi közbeszerzési terv II. számú módosítás

Vízépítési munkák
"A Hanság természetes 

élőhelyeinek
komplex helyreállítása és 

fejlesztése”
KEHOP projektben

nemzeti
A Kbt. 113. §-a szerinti

eljárás

5 munkanapig lehet
jelentkezni az 

eljárásra a
KH honlapján 

történő
közzététel alapján 

(2016.
október 5.)

ajánlatok bírálatát 
követő 16.

munkanap az 
összegezés

megküldése + 10 nap
szerződéskötési 

moratórium
(2016. december 9.)

nem 

Útfelújítás
"A Hanság természetes 

élőhelyeinek
komplex helyreállítása és 

fejlesztése”
KEHOP projektben

nemzeti
A Kbt. 113. §-a szerinti

eljárás

5 munkanapig lehet
jelentkezni az 

eljárásra a
KH honlapján 

történő
közzététel alapján 

(2016.
október 24.)

ajánlatok bírálatát 
követő 3

munkanapon belül az
összegezés 

megküldése + 10 nap
szerződéskötési 

moratórium
(2016. december 5.)

nem 

Állattartási infrastruktúra fejlesztés
"A Hanság természetes 

élőhelyeinek
komplex helyreállítása és 

fejlesztése”
KEHOP projektben

nemzeti
A Kbt. 113. §-a szerinti

eljárás

munkanapig lehet
jelentkezni az 

eljárásra a
KH honlapján 

történő
közzététel alapján 

(2017.
április 25.)

ajánlatok bírálatát 
követő 3

munkanapon belül az
összegezés 

megküldése + 10 nap
szerződéskötési 

moratórium
(2017. június 12.)

nem 

INTERREG V-A Ausztria-
Magyarország  Együttműködési 

Programban megvalósuló 
Vogelwarte Madárvárta 2 (ATHU2) 
projekt keretében madármegfigyelő 

infrastruktúra fejlesztése-építési 
beruházás

nemzeti
Előzetes tájékoztatóval 

meghirdetett, nyílt eljárás, [Kbt. 
113. § (1) bek.]

2016. IV. negyedév 2017. I-II. negyedév nem


