
 

 

MTA Agrártudományi Kutatóközpont  

2013. évi módosított közbeszerzési terve 

 Időbeli ütemezés 

A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége  

CPV kód Irányadó  

eljárásrend 

Tervezett  

eljárási típus 

Az eljárás megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának tervezett 

időpontja 

Szerződés teljesítésének várható 

időpontja vagy a szerződés időtartama 

Félautomata DNS 

szekvencia elválasztó 

berendezés beszerzése 

38432000-2 

38434000-6 

Nemzeti nyílt eljárás 2013.01.20. 2013.02.27. 

2013. évi szántóföldi gépi 

munkák beszerzése 

77100000-1 Hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos  

2013.01.25. 2013.04.22. 

Csalomon csapdák 

legyártása 

79920000-9 Hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos 

2013.04.20. 2013.05.09. 

ICP-OES készülék 

beszerzése 

38432000-2 

38433210-4 

Nemzeti nyílt eljárás 2013.04.15. 2013.05.15. 

BSL-3 fokozatú kísérleti 

labor kivitelezése 

45214610-9 Hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos 

2013.04.20. 2013.05.25. 

Biohulladékok 

kezeléséből származó 

talajtermékenység növelő 

anyagok, komposztok és 

erjesztési maradékok 

minőségbiztosítási 

rendszerének tudományos 

hátterének kidolgozása c. 

feladathoz kapcsolódó 

komposzt WEB-es 

informatikai rendszer 

kialakítása és üzembe 

helyezése 

72262000-9 Hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos 

2013.07.20. 2013.09.09. 

Kapilláris DNS-

szekvenálási szolgáltatás 

elvégzése 

73111000-3 Hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos 

2013.07.20. 2013.09.11. 

MTA ATK részére 

tápanyagellátás javítására 

szolgáló műtrágya 

beszerzés 

24410000-1 Hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos 

2013.10.04. 2013.12.09. 



 
 

 

 

 

 

           Készítette              Jóváhagyta 

 

             

           Bódi Iván             Gaál Ágnes 

        osztályvezető                   gazdasági igazgató 

 Időbeli ütemezés 

A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége  

CPV kód Irányadó  

eljárásrend 

Tervezett  

eljárási típus 

Az eljárás megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának tervezett 

időpontja 

Szerződés teljesítésének várható 

időpontja vagy a szerződés időtartama 

MTA ATK részére 

terepjáró gépjármű 

beszerzése 

34113300-5 Hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos 

2013.11.08 2013.12.18 

Szemenként vető parcella 

vetőgép szállítása 

16000000-5 

 

Nemzeti nyílt eljárás 2013.11.08 2013.12.18 

MTA ATK részére kis 

tehergépkocsi beszerzése 

34144700-5 

 

Hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos 

2013.11.19 2013.12.22 

MTA ATK részére 

vetőmag-feldolgozó 

gépsor beszerzése 

38920000-0 

 

Nemzeti nyílt eljárás 2013.10.25 2014.02.10 

Hatsoros vetőgép 

szállítása 

16000000-5 

 

Hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos 

2013.12.12 2014.01.15 

„Fusarium aspergillus 

toxinok meghatározására 

alkalmas ELISA-Kitek 

beszerzése 

33696300-8 

 

Hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos 

2013.12.12 2014.02.25 

MTA ATK részére 

magtároló bővítési 

munkálatai 

45262690-4 Hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos 

2013.12.20 2014.06.15 

Elektromos gerinchálózat 

felújítási munkálatai 

45311200-2 Hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos 

2013.12.19 2014.06.15 

MTA ATK részére 

gépjármű beszerzése 

34144700-5 

 

Hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos 

2013.12.19 2014.02.04 


