
Fert6-HansSg Nemzeti Park lgazgat6s 69 2Ot7 . 6vi kiizbeszerz6si terve

A kiizbeszerz6s tdrgya 6s

mennyis6ge
l16nyad6

elj516srend
Tervezett eljdrSsi tipus ld6beli iitemez6s Sor keriil-e vagy

sor
keriilt-e az adott
kiizbeszerz6ssel
iisszefiigg6sben

el6zetes
iisszesitett
t6j6koztat6

kiizz6t6tel6re?

az eljdrds
meginditds6nak,

illetve a krizbeszerzds
megval6sitds5nak

tervezett id6pontja

szerz6d6s
teljesitds6nek

vdrhat6 id6pontja
vagy a szerz6d6s

id6tartama

Arubeszerz6s

Eszk0zbeszerzds az..lNTERREG
V-A Ausztria- Magyarorsz6g
Egyiittmtik0desi Programban

megval6sul6 (ATHU2) Voge lwarte
Maddrvdrta 2 proiekt kereteben

nemzeti

El6zetes Osszefoglal6
til€koztat6val

meghirdetett, nyilt elj iiriis

lKbt. I 13. {i (1) bek.l

2017. I. negyed6v 2019. IIl. negyeddv nem

EsterhSzy mad6rv6rta
berendezdsdhez kapcsol6d6

informatikai eszkdzbeszerzes az

,,INTERREG V-A (ATHU2)
Ausztria-Ma gy ar orszilg hatiiron
ritnyril6 Madirvirta 2" projekt

keret6ben

kOzpontosito tt kdzbeszer zds keret6n bel iil 2017. l. fel6v 2017. I-ll.negyedev

Mobil munkaiillom6sok ds

projektrorok beszerzdse "A Hans6g
termdszetes dl6helyeinek komplex

helyre6llit6sa 6s fej lesztdse"
KEHOP-4. I .0- I 5-20 1 6-0001 3

azonosit6 sziimri proj ekt keret6ben

kdzpontosito tt kdzbeszer z6s keretdn be lii I 2017 . l. fel6v 2017. l-ll.negyeddv

Eszkdzbeszerzds az.. lN TE RREG
V-A Ausztria - Magy arorszttg

Prosramban mesval6sul6
nemzeti

E l6zete s t6j 6ko ztatov al
meghirdetett, nyilt e lj 6r6s

lKbt. I 13. $ (l) bek.l
2017 . l-ll. negyeddv 20 1 7.ll-lll.negyeddv nem

nem
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PaNaNet+ (ATHU3) projekt
keretdben

G6pj6rmii beszerzds

a KEHOP 4.2.0-1 5 -20 | 6-00007

azonosit6 sz6mf projekt keretdben nemzeti

El6zetes Osszefoglal6
tdjdkoztat6val

meghirdetett, nyilt elj 6r6s

lKbt. I13. $ (1) bek.l

2017 . ll. negyeddv 2017.lV.negyedev nem

MeziS gazdasiryi eszkOzbe szerzds

,,A Hans6g termdszetes

dl6helyeinek komplex
he lyre5l lit6sa ds fej lesztdse"

KEHOP-4. 1.0- I 5-20 l 6-000 l 3

azonosit6 szdmri proj ekt keretdben

unlos
Nyilt elj6r6s

lKbt.8l.$l
2011. ll. negyed6v 2018. I. negyeddv

Mezlgazdasdgi eszkdzbeszerzds

,,A Fert6-t6j term6szetes

dl6helyeinek komplex

helyre6l I itdsa ds fej lesztdse"

KEHOP-4. I .0- I 5-20 l 6-00059
azonosit6szfrmf projekt keretdben

unros
Nyilt eljiiriis

lKbt.8r.$l
2017 . ll. negyed6v 2018. II. negyeddv

Szolgriltatfs

Negycsatorn6s multispektriil i s

ortofot6 kdszitdse a vizsg|lt
teriiletekr6l ..INTERREG V-A

(ATH U2) Ausztria-Ma gy arorszdg
hat6ron 6tnyril6 M adirv 6rta 2"

prolekt keretdben

nemzeti

El6zetes 0sszefoglal6
t6jekoztat6val

meghirdetett, nyilt elj 6r6s

[Kbt. I13. $ (1) bek.]

2017 . l. negyeddv 2017.06.30. nem

Kdnyvkiad6si tevekenysdg,,,Az
INTERREG V-A Ausztria-

nemzeti
Ekizetes cisszefo glal 6

tiii6koaat6val
2017 . l. negyeddv 20l9.ll.negyeddv nem



Fe rt6-H a ns6g Nemzeti Pa rk I gazgat6s 69 2OL7 . 6vi kiizbeszerz6si terve

Magyarorsz6g Programban
megval6sul6 PaNaNet+ (ATHU3)

projekt keretdben a PaNaNet
monogr6fia sorozat, Soproni-

hegysdg / Odenburger Gebirge
Monogriifi a elnevez6sii, legal6bb

400 oldalas, szines fot6kkal
illusztr6lt, magyar 6s n6met nyelvii

ind it6-kdtetdnek elk6szftdse"

meghirdetett, nyilt elj 6ras

lKbt. I 13. $ (1) bek.l

Adatbeszerzds

,,A Hans6g term6szetes

dl6helyeinek komplex
helyre6l l it6sa ds fej lesztdse"

KEHOP-4. 1.0- I 5-20 I 6-000 I 3

azonosit6 szSmri projekt kereteben

nemzeti

El6zetes dsszefoglal6
til1koztat6val

meghirdetett, nyilt elj 6ras

lKbt. 113. $ (l) bek.l

2017 . l. negyeddv 2020 . lll. negyed6v

Gyeprekonsrtrukci6k

,,A Hansiig termdszetes

dl<ihelyeinek komplex
he lyre6llitiisa ds fej lesztdse"

KEHOP-4. 1.0- I 5-20 l6-000 I 3

azonosit6 sz6mf projekt kereteben

unlos
Nyilt eljrirris

lKbt.8r.$l
2017 . lI. negyeddv 2020. lll. negyeddv

Legel6kertek infiastruktrirdj rlnak

fejlesztdse

,,A Fert6t6j termdszetes

dl6helyeinek komplex
helyreiil I ft6sa es fej lesztdse"

KEHOP-4. I .0- I 5-20 l6-00059
azonosit6sziimf projekt keretdben

unlos
Nyflt elj5riis

lKbt.8l.$l
2017.lV.negyeddv 2019. ll. negyeddv

HUFH20002 Fert6-t6 Natura 2000

fenntart6si terv kdszitdse. adatok es
nemzeti

El6zetes tisszefoglal6
tdjdkoztat6val

2018. I. negyeddv 201 8.lll. negyeddv nem

nem

nem
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felmdrdsek v6s6rliisa,,A Fert6-tiij

termdszetes dl6he lyeinek komplex

helyre6llitiisa ds fej lesztdse"

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

azonos it6sz6mf proj ekt keretdben

meghirdetett, nyilt e lj iir6s

lKbt. l13. $ (l) bek.l

LIDAR alapf felszinmodell

k6szftdse a vizsg5lt teriiletekr6l ,,A
Fert6-t6j term6szetes dl6helyeinek

komplex helyre6llft6sa es

fej lesztdse"

KEHOP-4. I .0- I 5-2016-00059

azonosit6szdmri proj ekt keret6ben

nemzeti

El6zetes Osszefoglal6
trijdkoztat6val

meghirdetett, nyilt elj 6r6s

lKbt. I13. $ (l) bek.l

2017 .I-I. negyeddv 2017 . lV. negyeddv

Mezlgazdasitgi gdpek

iizemeltetesdhez sziikseges szerviz

6s karbantartdsi szo196ltat6sok
nemzeti

E16zetes 6sszefoglal6
tiij6koaat6val

meghirdetett, nyilt elj6r6s

lKbt. l13. $ (1) bek.l

2017. Il. negyeddv 2020. I. negyeddv nem

Epit6si beruhrizrls

Vizdpitdsi munk6k

nem enged6lykdteles

,,A Hans6g term6szetes

dl6helyeinek komplex

helyre6llitiisa ds fej lesztdse"

KEHOP-4. 1.0- l s-20 I 6-0001 3

azonosit6 sziimri projekt keretdben

nemzeti
Hirdetmdny ndlktili
t6rgyalSsos elj6r6s

[Kbt. l r5.$]
2011. I negyeddv 2019. lV. negyeddv

Utfehijit6s

,,A HansSg termdszetes
nemzeti

Hirdetmdny ndlkiili
t6rgyal6sos elj6r6s

2017 . Il. negyeddv 2018. lV. negyedev nem

nem
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dlcihelyeinek komplex

helyre6l I itrisa ds fej leszt6se"

KEHOP-4. 1.0- I 5-20 I 6-00013

azonosit6 sziim0 projekt keretdben

lKbt. 115.S1

Vizdpitdsi munkdk

engeddlykiiteles

,,A HansSg termdszetes

dl6helyeinek komplex

helyre6l lit6sa ds fejlesztdse"

KEHOP-4. 1 .0- I 5-20 1 6-000 l3
azonosit6 sz6mri projekt keretdben

nemzeti
Hirdetmdny ndlkilli
tdrgyal6sos eljilr6s

lKbt. 115.$l
2017. ll. negyedev 2019. lV . negyeddv

Allattartiisi infrastruktrira fej lesztds

,,A Hans6g termdszetes

el6helyeinek komplex

helyre6l I it6sa es fej lesztdse"

KEHOP-4. I .0- I 5-201 6-0001 3

azonosit6 sz6mri projekt keretdben

nemzeti
Hirdetm6ny ndlkiili
t6rgyal6sos eljiiriis

lKbt. 1r5.$l
2017 . lll. negyeddv 2018. IV. negyeddv

Viz6pftdsi munk6k,,A Fert6-t6j

termdszetes dl6helyeinek komplex

helyre6l lit6sa ds fejlesztdse"

KEHOP-4. L0- I 5-20 1 6-00059

azonosit6sz6mri proj ekt keretdben

nemzeti
Hirdetm6ny n6lktili
t6rgyaliisos elj6r6s

lKbt. lls.$l
2017.IY.negyeddv 2019.lV .negyeddv

Allattart6si infrastruktfra fej lesztds

,,A Fert6-tdj termdszetes

6l<ihelyeinek komplex

helyre6l litiisa ds fej lesztdse"

nemzeti
Hirdetmdny n6lkiili
t6rgyal6sos eljiiriis

lKbt. ll5.$l
20l1.lll. negyeddv 2019. IV. negyeddv nem

nem
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KEHOP-4. 1.0- l s-20 I 6-00059

azonosit6sziimri proj ekt keretdben

,,A Fert6-tfj termdszetes

dl6helyeinek komplex

helyrerill itrisa ds fej lesztdse"

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

azonosit6sziimri projekt keretdben

nemzeti
Hirdetmeny ndlkiili
t6rgyal6sos eljdriis

[Kbt. r 15.$]
2017 .lil. negyeddv 2019. lV. negyeddv
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