[Kezdeményező] 1
a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelettel összefüggő adatszolgáltatása
2014. évre tervezett közbeszerzéseiről 2
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időbeli hatálya
(hónap)

intézményi
18000000 költségvetés

Nem

Nemzeti

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) c)
alapján)

2014.04.01

2014.06.30 12.

intézményi
5900000 költségvetés

Igen

Uniós

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

2014.04.01

2014.06.30 9.

intézményi
15000000 költségvetés

Igen

Uniós

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

2014.06.01

2014.10.31 10.

kommunikáció, pr, média

intézményi
1000000 költségvetés
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(éééé.hh.nn)

A közbeszerzést kezdeményező megjelölése.
Az adatszolgáltatás tartalmilag azonos az ajánlatkérő közbeszerzési tervével.
3 A kezdeményezőnek a táblázatban szerepeltetnie szükséges valamennyi, a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet (Kr.) hatálya alá tartozó beszerzését, ideértve a 218/2011. Korm. rendelet szerinti és a Kbt. kivételi körébe tartozó beszerzéseit is.
4
Az adat megadása kötelező.
5
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az Országgyűlés illetékes bizottságához beadásra kerülő felmentési kérelem nem helyettesíti a Kr. szerinti megindítási engedélyt. Erre tekintettel az Országgyűléshez felmentési kérelem, csak megindítási engedély birtokában kezdeményezhető (Kr.4/B. §.). Ezt az ütemezésnél szükséges
figyelembe venni.
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Kérjük a sárgával jelölt mezőket töltsék ki!
A legördülő menüknél jelölje ki a célmezőt, majd a mező jobb oldalán megjelenő háromszög ábrára kattintva, a megjelenő listából válasszon. Amennyiben a sárga mezők száma nem elegendő, üres sárga sor másolásával a táblázat bővíthető.

