
A közbeszerzés 
tárgya

CPV kód
Irányadó 

eljárásrend
Tervezett 

eljárási típus
Idıbeli 

ütemezés

Szerzıdés 
teljesítésének 

várható idıpontja 
vagy a szerzıdés 

idıtartama

Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

elızetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére?

Megjegyzés

Vízmő felújítása 45000000-7 Nemzeti
Tárgyalásos 

(Kbt. 122. § (7) 
a) pont) 

2013. I. 
negyedév

2013.06.17 nem
Újonnan indítandó 

közbeszerzés, 
eddig nem volt.

Liftek felújítása 45000000-7 Nemzeti
Tárgyalásos 

(Kbt. 122. § (7) 
a) pont) 

2013. I. 
negyedév

2013.06.15 nem
Újonnan indítandó 

közbeszerzés, 
eddig nem volt.

Levegı-levegı 
hıcserélıs főtési 

rendszer 
karbantartása és 

magasfokú 
rendelkezésre állás

50000000-5 Nemzeti
Tárgyalásos 

(Kbt. 122. § (7) 
a) pont) 

2013. I. 
negyedév

12 hónap nem

Az elızı 
közbeszerzési 

eljárás során kötött 
szerzıdés lejár

Gyógyszer 
beszerzés

33600000-6
Kbt. második rész, 
IV. fejezet, 3. cím

nyílt
2013. II. 
negyedév

24 hónap nem

A GYEMSZI által 
megkötött 

szerzıdésben nem 
szereplı tételekre

FA 60/120 könnyő 
főtıoolaj 

09135100-5 Uniós
Tárgyalásos 

(Kbt. 94. § (2) 
a) pont) 

2013. II. 
negyedév

48 hónap nem

Elızıleg két 
lebonyolított 
közbeszrezési 

eljárás 
eredménytelen 

volt.

Laboranyagok, 
reagensek, eszközök 

beszerzése

33696000-5 
33793000-5 
38437000-7

Nemzeti
Tárgyalásos 

(Kbt. 122. § (7) 
a) pont) 

2013. II. 
negyedév

12 hónap nem

Az elızı 
közbeszerzési 

eljárás során kötött 
szerzıdések 

lejárnak

Élelmiszerek 
beszerzése

15000000-08 Uniós
Tárgyalásos 

(Kbt. 94. § (2) 
a) pont) 

2013. II. 
negyedév

2014.03 15. nem

Az elızı   
közbeszerzési 

eljárás 
eredménytelen 
részeire kell 
lebonyolítani

Mátraháza fıépület 
intenzív osztály, 
betegosztály és 
kiemelt kezelı 

kialakítása

45000000-7   Nemzeti
Tárgyalásos 

(Kbt. 122. § (7) 
a) pont) 

2013. II. 
negyedév

2013.09.30 nem
Egyszeri 

lebonyolítás.

MÁGY- vízmő 
felújítás 

45000000-7   Nemzeti
Tárgyalásos 

(Kbt. 122. § (7) 
a) pont) 

2013. II. 
negyedév

2013.12.31 Nem
Az elızı közbeszerzési 
eljárás eredménytelenül 

zárult.

MÁGY - liftek 
felújítása

45000000-7   Nemzeti
Tárgyalásos 

(Kbt. 122. § (7) 
a) pont) 

2013. III. 
negyedév

2013.12.31 Nem
Az elızı közbeszerzési 

eljárás 1.része 
eredménytelenül zárult.

A Mátrai Gyógyintézet 2013. évi
közbeszerzési terv 2. számú módosítása

A Mátrai Gyógyintézet, mint a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pont hatálya alá tartozó központi költségvetési szerv, a Kbt. 33. § (1) bekezdés alapján a 2013. 
évre az alábbi közbeszerzési tervet készíti:

Közbeszerzési terv 1. számú módosítása

A 2013. március 26-án eredményhirdetéssel zárult közbeszerzési eljárásra nem érkezett ajánlat, emiatt eredménytelenné lett nyilvánítva, ajánlatkérı új közbeszerzési 
eljárás lefolytatása mellett döntött.

A 2013. május 29-én szerzıdéskötéssel zárult közbeszerzési eljárás során az 1. rész eredménytelen lett, erre a részre ajánlatkérı új közbeszerzési eljárás lefolytatása 
mellett döntött.

(egységes szerkezetben)



A „Képzési 
programok a Mátrai 
Gyógyintézetben” 
címő, TÁMOP-

6.2.2.A-11/1-2012-
0059 jelő pályázat 
keretében képzések 

megvalósítása a 
Mátrai Gyógyintézet 

egészségügyi 
dolgozói számára 

80000000-4  Nemzeti
Nemzeti eljárás 
a Kbt. 121.§ b) 

alapján

2013. III. 
negyedév

2014.07.31 Nem
Egyszeri 

lebonyolítás.

İrzı-védı 
szolgáltatás

79710000-4  Nemzeti
Tárgyalásos 

(Kbt. 122. § (7) 
a) pont) 

2013.III. 
negyedév

2014.10.31 Nem
Nemzeti eljárás a 

Kbt. 121.§ b) 
alapján

MÁGY-HUSK 
eszközbeszerzés- 

2013
33100000-1 Nemzeti

Tárgyalásos 
(Kbt. 122. § (7) 

a) pont) 

2013. III. 
negyedév

2013.09.30 Nem
Egyszeri 

lebonyolítás.

 Svájci-Magyar   
EgyüttmĦködési   

program   (6.    
prioritási   terület)    

2. 
fordulójának   

„Gyógyító   régiók”   
SH/6/4   számú   

projekt   keretében   
turisztikai 

informatikai    
rendszerek    
létrehozása    

(rendszertervek    
készítése,    

szolgáltatás 
fejlesztése) 

72000000-5   Nemzeti
Tárgyalásos 

(Kbt. 122. § (7) 
a) pont) 

2013. III. 
negyedév

2013.11.30 Nem
Egyszeri 

lebonyolítás.

Építési beruházás a 
Mátrai Gyógyintézet 

III. emeletén 5+1 
ágyas intenzív 

osztály kialakítása 
tárgyában az „Észak 

– magyarországi 
régió onkológiai 

ellátórendszerének 
fejlesztése” címő, 
TIOP-2.2.5-09/1-

2010-0004 
azonosítószámú 

projekt 
megvalósítása során

45000000-7   Nemzeti
Tárgyalásos 

(Kbt. 122. § (7) 
a) pont) 

2013. III. 
negyedév

2014.01.31 Nem
Egyszeri 

lebonyolítás.

Ajándék utalványok 
beszerzése

22420000-0 Nemzeti
Tárgyalásos 

(Kbt. 122. § (7) 
a) pont) 

2013. IV. 
negyedév

2013.12.31 Nem
Egyszeri 

lebonyolítás.

A terv módosításának idıszakára tisztázódott, hogy lehetıség van a dolgozók részére 2013. év végén cafetéria juttatásként ajándékutalványt adni. Mivel 
elızıleg már történt ilyen irányú, a közbeszerzési értékhatárt el nem érı beszerzés, a Kbt. egybeszámítási elıírásainak megfelelıen az újabb beszerzés 
csak közbeszerzés keretében valósulhat meg.

A módosítás idıszakára tisztázódott a közbeszerzés lebonyolításának módja.

A módosítás idıszakára tisztázódott, hogy továbbra is ırzı-védı szolgáltatóval kívánjuk elláttatni a feladatot,  ezért a becsült érték ismeretében ajánlatkérı 
közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett döntött..

A forrás maximalizálás (pályzat során megmaradt forrás)  és a projekt feladatinak maradéktalan teljesítése érdekében                                                                                                                                            

A VÁTI tájékoztatása alapján ezen szolgáltatásokat is egybe kell számítani.

A módosítás idıszakára tisztázódott a kivitelezés helye, idıtartama, valamint az anyagi fedezet mértéke.

Közbeszerzési terv 2. számú módosítása



Klasszifikációs 
szám

megnevezés
Idıbeli 

ütemezés
Mennyiségi 

egység
mennyisége

0202030000

Személyi 
használatra szánt 
x86 kompatíbilis 
számítógépek

2013. év 
folyamatos

db 30

702010000

Gépjármő 
üzemanyag 
töltıállomási 
kiszolgálással

2013. év 
folyamatos

liter/év 9100

901010000
Tisztítóhatású 
eszközfertıtlenítı 
szerek

2013. év 
folyamatos

2, 5 liter 
/kanna

60

910010000

Egyszer 
használatos 
fecskendık 2 
részes általános 
célra

2013. év 
folyamatos

db 49500

911010000

Egyszer 
használatos 
injekciós tők 
általános célra

2012. év 
folyamatos

db 57000

911000000
Zárt vérvételi 
rendszer

2012. év 
folyamatos

db 40000

903030202
Omnifix elastic 
10m x 50mm

2012. év 
folyamatos

db 50

903030101
Omniplast 2,5cm x 
5m

2012. év 
folyamatos

db 300

Központosított közbeszerzés:


