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A beszerzés 
tárgya (árubeszerzés, 

szolgáltatás, 
építési beruházás) 

Eljárásrend Tervezett eljárás 
típus 

Az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 

ideje 

Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
tájékoztató 

közzétételére? 
1 Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) 

módszertanának kidolgozása és alkalmazásának 
támogatása (Szolgáltatás) 

Uniós értékhatár 
alatti 

Kbt. 115. § szerinti, 
legalább négy 
ajánlattevő közvetlen 
felhívásával induló 
közbeszerzési eljárás 

2016. II. negyedév Nem 

2 Rendezvényszervezés 
(Szolgáltatás) 

Uniós értékhatár 
feletti  

Nyílt közbeszerzési 
eljárás 

2016. II-III. negyedév Nem 

3 Az intézményi férőhely kiváltás folyamataihoz 
kapcsolódó minőségirányítási rendszer, TL 
protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertanának 
kidolgozása, valamint esetfelelős képzés, kísérő 
támogató képzés, módszertan és eszköztár, a 
lakók és a támogató környezet felkészítése, 
vezetőkre irányuló képzés vagy 
kompetenciafejlesztés, képzők képzése, képzés 
lebonyolítása - (Szolgáltatás) 

Uniós értékhatár 
feletti  

Nyílt közbeszerzési 
eljárás 

2016. II-III. negyedév Nem 
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A beszerzés 
tárgya (árubeszerzés, 

szolgáltatás, 
építési beruházás) 
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előzetes 
tájékoztató 

közzétételére? 
4 Irodai eszközök beszerzése (árubeszerzés) 

 
Uniós értékhatár 
alatti 

Kbt. 115. § szerinti, 
legalább négy 
ajánlattevő közvetlen 
felhívásával induló 
közbeszerzési eljárás 

2016. II. negyedév Nem 

5 Kötelező projektkommunikáció és szakmai 
kommunikáció - (Szolgáltatás) 
 

Uniós értékhatár 
alatti 

Kbt. 113. § szerinti, 
összefoglaló 
tájékoztatás 
közzétételét követően, 
közvetlen felhívással 
induló közbeszerzési 
eljárás 

2016. II. negyedév Nem 

6 Egységes szervezet-átalakítási koncepció és 
végrehajtási protokoll kidolgozása, valamint 
szakmai támogató hálózat rendszerének 
kidolgozása 
- (Szolgáltatás) 

Uniós értékhatár 
feletti  

Nyílt közbeszerzési 
eljárás 

2016. II-III. negyedév Nem 

7 Intézményi férőhely kiváltási folyamat nyomon 
követő értékelése, kutatás, mérés-értékelés, 
hatékonyság- és hatásvizsgálat - (Szolgáltatás) 

Uniós értékhatár 
alatti 

Kbt. 113. § szerinti, 
összefoglaló 
tájékoztatás 
közzétételét követően, 
közvetlen felhívással 
induló közbeszerzési 
eljárás 
 

2016. II. negyedév Nem 

8 Modellprogramok megvalósítása 
- (Szolgáltatás) 
 

Uniós értékhatár 
feletti  

Nyílt közbeszerzési 
eljárás 

2016. II-III. negyedév Nem 
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A beszerzés 
tárgya (árubeszerzés, 

szolgáltatás, 
építési beruházás) 

Eljárásrend Tervezett eljárás 
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9  Komplex kiváltási szükségletfelmérés 

eszközrendszerének továbbfejlesztése és 
felkészítés az eszköz használatára (Szolgáltatás) 

Uniós értékhatár 
feletti  

Nyílt közbeszerzési 
eljárás 

2016. IV. negyedév Nem 

 
 
Valamennyi közbeszerzés az „EFOP-1.9.1-VEKOP/15 kódszámú Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely 
kialakítása” című projekt keretében valósul meg. 
 
 
Budapest, 2016. március 29. 
 
 


