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Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal, Eger Kossuth L.u. 9.sz. 
 

2008. évi közbeszerzési terve 
 

 Idıbeli ütemezés 

  A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 
  CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett eljárási 

típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
idıpontja 

 szerzıdés teljesítésének 
várható idıpontja vagy a 

szerzıdés idıtartama 

Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

elızetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 I. Árubeszerzés           

Étkezési utalványok 
beszerzése 

22867000-5 egyszerő nyílt 2008.06.02. 24 hónap nem 

Személygépjármővek 
(2 db) beszerzése 

34110000-1 
Központosított közbeszerzés 

2008 
2008 

nem 

Laptop beszerzése 30213200-7 Központosított közbeszerzés 2008 2008 nem 

Nyomtatók 
beszerzése 

30233231-9 
Központosított közbeszerzés 

2008 
2008 

nem 

Papír beszerzése 21125690-8 Központosított közbeszerzés 2008 2008 nem 

Boríték beszerzése 21232300-1 Központosított közbeszerzés 2008 2008 nem 

Tértivevény 
beszerzés 

21000000-3 
Központosított közbeszerzés 

2008 
2008 

nem 
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 Idıbeli ütemezés 

  A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 
  CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett 

eljárási típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
idıpontja 

 szerzıdés teljesítésének 
várható idıpontja vagy a 

szerzıdés idıtartama 

Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

elızetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 
Gépjármő 
hajtóanyag 
beszerzés 

23111000-8 
Központosított közbeszerzés 

2008 
2008 

nem 

Íróasztal beszerzés 36121230-6 Központosított közbeszerzés 2008 2008 nem 

Irodaszék beszerzés 36111420-2 Központosított közbeszerzés 2008 2008 nem 

 II. Építési 
beruházás 

   
    

 
  

       

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 

  
 

    
 

  

ÉMRKH székhelyén 
irodaépület 

általános, idıszaki, 
eseti takarítása és a 
dolgozók részére 
higiéniai szerek 

biztosítása  

74731000-2 
74700000-6 
74721100-0 
74722000-6 
74740000-8 
74750000-1 

egyszerő nyílt 2008. április 8 hónap nem 
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 Idıbeli ütemezés 

  A közbeszerzés tárgya 
és mennyisége 

  CPV kód Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett eljárási 
típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
idıpontja 

 szerzıdés 
teljesítésének 

várható 
idıpontja vagy a 

szerzıdés 
idıtartama 

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

elızetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

ÉMRKH Nógrád megyei 
kirendeltségén  
irodaépület általános, 
idıszaki, eseti takarítása 
és a dolgozók részére 
higiéniai szerek 
biztosítása 

74731000-2 
74700000-6 
74721100-0 
74722000-6 
74740000-8 
74750000-1 

egyszerő nyílt 2008. február 10. hónap nem 

ÉMRKH B.A.Z. megyei 
kirendeltségén 
irodaépület általános, 
idıszaki, eseti takarítása 
és a dolgozók részére 
higiéniai szerek 
biztosítása 

74731000-2 
74700000-6 
74721100-0 
747220.00-6 
747400.00-8 
74750000-1 

egyszerő nyílt 2008. május  7 hónap nem 

ÉMRKH székhelyén 
irodaépület általános, 
idıszaki, eseti takarítása 
és a dolgozók részére 
higiéniai szerek 
biztosítása 

74731000-2 
74700000-6 
74721100-0 
74722000-6 
74740000-8 
74750000-1 

nemzeti nyílt 2008. október 26 hónap nem 
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 Idıbeli ütemezés 

  A közbeszerzés tárgya 
és mennyisége 

  CPV kód Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett eljárási 
típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
idıpontja 

 szerzıdés 
teljesítésének 

várható 
idıpontja vagy a 

szerzıdés 
idıtartama 

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

elızetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

ÉMRKH Nógrád megyei 
kirendeltségén  
irodaépület általános, 
idıszaki, eseti takarítása 
és a dolgozók részére 
higiéniai szerek 
biztosítása 

74731000-2 
74700000-6 
74721100-0 
74722000-6 
74740000-8 
74750000-1 

nemzeti nyílt 2008. október 26 hónap nem 

ÉMRKH B.A.Z. megyei 
kirendeltségén 
irodaépület általános, 
idıszaki, eseti takarítása 
és a dolgozók részére 
higiéniai szerek 
biztosítása 

74731000-2 
74700000-6 
74721100-0 
74722000-6 
74740000-8 
74750000-1 

nemzeti nyílt 2008. október 26 hónap nem 

Mobiltelefon szolgáltatás 6421300-2 Központosított közbeszerzés 2008 2008 nem 

IV. Építési koncesszió       
-       

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

      

-       
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