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1 Szolgáltatás 

 

1) A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: 

 

Közbeszerzés tárgya típusa* 
mennyiségi 

egysége 
mennyisége 

“Elektronikus iratkezelés és döntést 

támogató kontrolling rendszer 

bevezetése az EVAT Zrt-nél” 

1. 1 db 

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás;  

5. szolgáltatási koncesszió) 

 

2) A közbeszerzés várható időpontja: 

 Hirdetmény feladásának ideje: 2013. május 

 Teljesítés ideje: 2014. február 28. 

 

3) Alkalmazandó/választott eljárástípus:** 

(** = megjelölendő a négyzetbe tett „X” jellel) 

 Értékhatár szerint: 

 Közösségi értékhatárt elérő •  

 Nemzeti értékhatárt elérő X 

 Nemzeti értékhatár alatti •  

 Eljárástípus szerint: 

 Nyílt •  

 Meghívásos •  

 Tárgyalásos •  

 Egyéb eljárástípus.      X 

 

4) A közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési 

normatíva, egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb): 

 

Forrás Mérték 

GOP-2.2.1-11-2012-0656 (50%) + saját forrás 

Pályázati forrás: max: 7.365.415 Ft 

14.730.830 Ft 

 

5) A tervezett közbeszerzésért felelős személy(ek): 

 

Név Beosztás 

  

 

6) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen / nem*** 

(*** = a megfelelő rész aláhúzandó) 
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7) Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: ---- 

 

 

Eger, 2013. november 22. 

 

 Készítette: Jóváhagyta: 

 

 Várkonyi György Olivér  EVAT Zrt. Igazgatósága 

 vezérigazgató  93/2013. (XI.22.) sz. határozatával 

 

Értékhatárok 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:Kbt.) VI. Fejezete 

alkalmazásában (a klasszikus ajánlatkérők egyszerű eljárás szerinti közbeszerzései) a 

nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011. január 01-jétől 2011. december 31-éig.  

a) árubeszerzés esetében: 8 millió forint; 

b) építési beruházás esetében: 15 millió forint; 

c) építési koncesszió esetében: 100 millió forint; 

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint; 

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint. 

A Kbt. VII. Fejezete alkalmazásában (a közszolgáltatók egyszerű eljárás szerinti 

közbeszerzései) a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2011.január 01-jétől 2011. december 31-

éig: 

a) árubeszerzés esetében: 50 millió forint; 

b) építési beruházás esetében: 100 millió forint; 

c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint. 
 


