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N
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Tervezett eljdr6si tipus

ld6beli iitemez6s

Sor kertil-e vagy

elj6rCsrend
az eliArfls
meginditds{nak,
illetve a kdzbeszerz6s
megval6sitisCnak
tervezett id6pontja

szerz6d6s

teljesit6s6nek
v6rhat6 id6pontja
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Arubeszerz6s
Eszkdzbeszerzds az,,INTERREG

El6zetes dsszefoglal6

V-A Ausztria- Magyarorsz6g
Egyiittmiik0ddsi Programban
megval6sul6 (ATHU2) Vogelwarte
Mad6rvdrta 2 proiekt keretdben

nemzeti

t6jdkoztat6val
meghirdetett, nyilt eljrir6s
lKbt. I13. $ (1) bek.l

2017.1. negyeddv

2019. III. negyeddv

nem

kozpontositott kozbeszerz6s keretdn beliil

2017. L f6l6v

2017. I-ll.negyeddv

nem

kdzpontositott kdzbeszerzds keretdn beltil

2017.

l. f4l6v

2017. I-ll.negyeddv

nem

kOzpontositott klzbeszerzds keretdn belDl

2017.

L f6lev

2017 .

Esterh6zy mad6rv6rta
berendezdsdhez kapcsol6d6
i n formatikai eszkd zb eszer z6s az

,,INTERREG V-A (ATHU2)
Ausztria-Magy ar orszbg hat6ron
6tnyfl6 Mad6rv6rta 2" projekt
keretdben

Mobil munka6llom6sok

ds

projektrorok beszerzdse "A Hansdg
termdszetes 6l6helyeinek komplex
helyre6llit6sa ds fej lesztdse"
KEHOP-4. 1.0-1 5-20 l 6-000 I 3
azonosit6 sz6mf projekt keretdben

Mobil munka6llom6sok beszerzdse
a KEHOP 4.2.0-l 5-201 6-00007
azonosit6 sz6mf proiekt keretdben

l-ll.

negyeddv

nem

Fe

Eszk0zbeszerzds az ..INTERREG
V-A Ausztria- Magyarorsz6g
Programban megval6sul6
PaNaNet+ (ATHU3) projekt
keretdben

Gdpj6rmti beszerzds
KEHOP 4.2.0-l 5 -20 1 6-00007
azonoslt6 sz6mri projekt keretdben

rt6-Ha ns6g

nemzeti

Ne

mzeti

Pa

rk gazgat6s 69
I

El 6zete s thj 6ko nat6v al
meghirdetett, nyilt elj6rSs
lKbt. 113. $ (l) bek.l

2017 .

2OL7 .

l-ll.

6vi kiizbesze rz6si terve

negyeddv

20l7.II-III.negyed6v

nem

IV. negyeddv

nem

El6zetes dsszefoglal6

a

nemzeti

t6jdkoztat6val
meghirdetett, nyllt elj6r6s
lKbt. I13. $ (l) bek.l

2017.

ll.

negyeddv

2017 .

ll.

negyeddv

2018. I. negyed6v

nem

2017 .

lI. negyeddv

2018. II. negyedev

nem

2017 .

l. negyeddv

2017.06.30.

nem

2017 .

Mez6 gazdasdgi eszkOzbeszerzds

,,A Hans6g termdszetes
dl6helyeinek komplex
helyre6llit6sa ds fej lesztdse"
KEHOP-4. 1.0-1 5-20 1 6-0001 3
azonosit6 szdmf projekt keretdben

unlos

Nyilt elj6r6s

lKbt.8l.$l

Mezlgazdasdgi eszkOzbeszerzds
,,A Fert6-t6j termdszetes
dl6helyeinek komplex
helyre6llit6sa ds fej lesztdse"

uni6s

Nyilt elj6r6s
lKbt.81.$l

KEHOP-4. 1.0- I 5-20 I 6-00059

azonosit6szdmf projekt keret6ben

Szolgiltatfs
dgycsatorn6s multispektr6li s
ortofot6 kdszitdse a v izsgllt
tertiletekr6l ..INTERREG V-A
(ATHU2 ) Ausztria-Ma sv ar orszSe
N

El6zetes 0sszefoglal6
nemzeti

tdjdkonat6val
meghirdetett, nyilt elj 6r6s
lKbt. 113. $ (1) bek.l

Fert6-Hansdg Nemzeti

Pa

rk gazgat6s 69
I

2OL7 .

6vi kiizbeszerz6si terve

hat6ron 6tnyril6 Madirv 6rta 2"
proiekt keretdben

K0nyvkiad6si tevdkenysdg,,,Az
INTERREG V-A AusztriaMagyarorsz6g Programban

megval6sul6 PaNaNet+ (ATHU3 )
projekt keretdben a PaNaNet
monogr6fi a sorozat, Soproni-

El6zetes 0sszefoglal6

nemzeti

hegysdg / Odenburger Gebirge
Monogrdfia elnevezdsii, legaldbb
400 oldalas, szines fot6kkal
illuszh6lt, magyar ds ndmet nyelvti
indit6-kotetdnek elkdszitdse"
Adatbeszerzds

,,A Hans6g termdszetes
dl6helyeinek komplex
helyre6llit6sa 6s fej lesztdse"

t6jdkoztat6val
meghirdeteff, nyflt elj6r6s
lKbt. l13. $ (l) bek.l

2017 . l. negyeddv

2019.1I.negyed6v

nem

El6zetes 0sszefoglal6
nemzeti

KEHOP-4. 1.0-1 s-20 I 6-000 I 3
azonosit6 szdmf projekt keretdben

t6jdkoaat6val
meghirdetett, nyilt elj dr6s
lKbt. I13. g (l) bek.l

2017. l. negyeddv

2020.

llL

negyeddv

2020.

Ill.

negyeddv

nem

2019. Il. negyeddv

nem

Gyeprekonsrtrukci6k
,,A Hans6g termdszetes
dl6helyeinek komplex
helyre6llit6sa 6s fej lesztdse"
KEHOP-4. 1.0- I 5-20 I 6-0001 3
azonosit6 sz6mf projekt keretdben

uni6s

Nyilt elj6r6s
lKbt.81.Sl

2017 .

ll.

negyed6v

Legel6kertek infrastrukttr6j 6nak
fejlesztdse

,,A Fert6-t6j termdszetes
616helyeinek komplex
helyredllftdsa ds fej lesztdse"

KEHOP-4. I .0- I 5-20 I 6-00059

unlos

Nyilt elj6r6s

lKbt.8l.$l

2017. lV. negyeddv

Fert6-H

a

ns6g

N

emzeti

Pa

rk gazgat6s itg 20L7 . 6vi krizbeszerz6si terve
I

azonosit6szdmri proj ekt keretdben

HUFH20002 Fert6-t6 Natura 2000
fenntart6si terv k6szitdse, adatok ds
felmdrdsek v6s6rl6sa,,A Fert6-t6j
termdszetes 6l6helyeinek komplex

helyredllit6sa ds fej lesztdse"
KEHOP-4. l .0- 1 5-20 I 6-00059

El6zetes Osszefoglal6
nemzeti

t6jdkoztat6val
meghirdetett, nyilt elj 6r6s
lKbt. I13. $ (1) bek.l

2018. I. negyed6v

2018.111. negyeddv

azonosit6szdmri proj ekt keretdben

LIDAR alapf felszinmodell
kdszitdse a vizsg6lt tertiletekr6l ,,A
Fert6-t6j termdszetes dl6helyeinek

komplex helyre6llit6sa

El6zetes Osszefoglal6

6s

fejlesztdse"

nemzeti

KEHOP-4. I .0- l s-20 l 6-00059
azonosit6szdmt projekt keretdben
Mezlgazdasdgi gdpek
iizemeltetds6hez sztlksdges szerviz
ds karbantartdsi szo196ltatdsok

t6jdkoxat6val
meghirdetett, nyilt elj6r6s
fKbt. 113. $ (1) bek.l

2017 .

l-ll.

negyeddv

2017.lV.negyed6v

El6zetes Osszefoglal6
nemzeti

t6jdkoztat6val
meghirdetett, nyilt elj 6r6s
lKbt. I13. $ (l) bek.l

2017 .

II. negyeddv

2020. l. negyed6v

I negyeddv

2019.IV. negyed6v

f,pft6si beruhfzr{s
Vizdpitdsi munk6k
nem engeddlykOteles

,,A Hans6g termdszetes
dl6helyeinek komplex
helyre6llit6sa ds fej lesztdse"
KEHOP-4. 1.0- I 5-20 I 6-000 l 3

nem

Hirdetmeny n6lkiili
nemzeti

t6rgyal6sos elj6r6s
lKbt. 115.$l

201'7 .

nem

Fert6-H ansSg Nemzeti

Pa

rk gazgat6s 69
I

2OL7 .

6vi kiizbeszerzdsi terve

azonosit6 sz6mf projekt keretdben

Utfelfjltes
,,A Hans6g termdszetes
dl6helyeinek komplex
helyre6lllt6sa 6s fej lesztdse"
KEHOP-4. 1 .0- I 5-20 I 6-000 I 3
azonosit6 sz6m0 projekt keretdben

Hirdetmdny ndlk0li
nemzeti

t6rgyal6sos eljdr6s
lKbt. 115.$l

2017 .

ll.

negyeddv

2018. IV. negyeddv

2017 .

ll.

negyeddv

2019. lV. negyeddv

2017 .

lll.

negyeddv

2018. IV. negyeddv

201'T.IV.negyeddv

2019. IV .negyeddv

Vfzdpitdsi munk6k
engeddlykOteles

,,A Hans6g termdszetes
dl6helyeinek komplex
helyre6llit6sa 6s fej lesztdse"
KEHOP-4. 1.0-l 5-20 I 6-000 l3
azonosit6 sz6mri projekt keret6ben

Hirdetmdny n6lktlli
nemzeti

t6rgyaldsos elj6r6s
lKbt. 115.$l

Allaftart6si infrastmktrira fej lesads
,,A Hans6g termdszetes
dldhelyeinek komplex
helyre6l l{t6sa ds fej lesztdse"

Hirdetmdny ndlkllli
nemzeti

KEHOP-4. 1.0-l 5-20 I 6-000 I 3
azonoslt6 szdmri projekt keretdben

t6rgyal6sos elj6r6s
lKbt. 115.$l

Vfzdpitdsi munk6k,,A Fert6-t6j
termdszetes dl6helyeinek komplex

helyre6llft6sa 6s fej lesztdse"
KEHOP-4. l .0- l5-2016-00059
azonosit6sz6mri projekt keretdben

Hirdetmdny ndlkUli
nemzeti

t6rgyal6sos elj6r6s

lKbt. l ls.$l

nem

Fert6-Hans6g Nemzeti

Pa

rk lgazgat6s 69 2Ot7 . rivi kiizbeszerz6si terve

Allattart6si infrastruktf ra fej lesztds
,,A Fert6-t6j termdszetes
dl6helyeinek komplex
helyre6llit6sa 6s fej lesztdse"
KEHOP-4. I .0- I 5-20 l6-00059
azonosit6szdmf projekt keretdben

Hirdetm€ny ndlkUli
nemzeti

tdrgyaldsos elj6r6s

20l7,lll.

negyeddv

2019. IV. negyeddv

nem

lll.

negyed6v

2019. IV. negyeddv

nem

[Kbt. l15.$]

Utfelfjftds
,,A Fert6-t6j termdszetes
dl6helyeinek komplex
helyre6llit6sa ds fej lesztdse"
KEHOP-4. I .0- I 5-20 I 6-00059
azonosit6szdmf projekt keretdben

Hirdetmdny ndlkUli
nemzeti

t6rgyal6sos eljdr6s
lKbt. 115.$l
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