
A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 
CPV kód 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett eljárási 

típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

Az SH/6/4 kódszámú „Gyógyító 

Régiók” című pályázat 

megvalósításához kapcsolódó 

orvosi és medikai eszközök 

beszerzése szállítási szerződés 

keretében. 

33100000-1 

33112200-0 

33168100-6 

 

nemzeti 

Nyílt eljárás (Kbt. 

121. § (1) bekezdés 

b) pontja) 

2014.év I. negyedév 
Szerződéskötéstől 

számított 90 nap 
nem 

FA 60/120 könnyű fűtőolaj 09135100-5 uniós Nyílt 2014.év I. negyedév 12 hónap nem 

Élelmiszerek beszerzése 15000000-08 uniós Nyílt 2014.év I. negyedév 12 hónap nem 

Az SH/6/4 kódszámú ’Gyógyító 

Régiók’ című pályázat 

megvalósításához kapcsolódó 

oktatási anyagok kidolgozása, 

elkészítése és az oktatások 

gyakorlati lebonyolítása” 

80000000-4 

80320000-3 

 

nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás 

(Kbt. 122/A) 

2014.évi I. 

negyedév 

Szerződéskötéstől 

számított 90 nap 
nem 

 

„Az SH/6/4 kódszámú 

’Gyógyító Régiók’ című 

pályázat megvalósításához 

kapcsolódó marketing témájú 

tanulmányok elkészítése és 

marketing anyagok 

kidolgozása.” 

 

79342000-3 
nemzeti 

 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás 

(Kbt.122. § (7) 

bekezdés a) pont) 

2014.I. negyedév 
Szerződés megkötésétől 

számított 90 nap 
nem 

Laboranyagok, reagensek, 

eszközök beszerzése 

33696000-5 

33793000-5 

nemzeti 

 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás 

2014.év II. 

negyedév 
12 hónap nem 



38437000-7 (Kbt. 122. § (7) a) 

pont) 

Levegő-levegő hőcserélős fűtési 

rendszer karbantartása és 

magasfokú rendelkezésre állás 

50000000-5 nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás 

(Kbt. 122. § (7) 

bekezdés a) pont) 

2014.év III. 

negyedév 
12 hónap nem 

Őrző-védő Szolgáltatás 79710000-4 nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás 

(Kbt.122. § (7) 

bekezdés a) pont) 

2014. év IV. 

negyedév 
12 hónap nem 

 

Közbeszerzési terv 1. számú módosítása 

 

Az SH/6/4 kódszámú ’Gyógyító 

Régiók’ című pályázat 

megvalósításához kapcsolódó 

orvosi és medikai eszközök (1 

db teljes test polarizált 

fényterápiás ágy) beszerzése és 

üzembe helyezése szállítási 

szerződés keretében.” 

33100000-1           

hirdetmény 

közzététele nélküli 

tárgyalásos 

közbeszerzési (Kbt. 

94. § (2) bekezdés 

b) pontja alapján 

2014.év II. 

negyedév 

 

60 naptári nap a 

szerződéskötéstől 

számítva 

nem 

Indokolás: A Mátrai Gyógyintézet, mint ajánlatkérő 2014.03.12 közzétett 4292/2014 számmal orvosi és medikai eszközök tárgyban (svájci 

gyógyító régiók) közbeszerzés eljárást folytatott le három részre történő ajánlattétel biztosításával. A 3. részre vonatkozóan nem érkezett be ajánlat 

így az a rész eredménytelen lett. Az Intézet vezetése új közbeszerzési eljárás megindítása mellett döntött a 3. rész tekintetében. 

 

Közbeszerzési terv 2. számú módosítása 

 

Mágy-fűtési rendszer 

karbantartása 2014/2 
50000000-5 nemzeti 

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás 

(Kbt. 122. § (7) 

bekezdés a) pont) 

2014.év III. 

negyedév 
12 hónap nem 

 

Indokolás: Mátrai Gyógyintézet 2014-ben a levegő-levegő fűtési rendszer tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás 

eredménytelenül zárult, mely indok miatt új (Mágy fűtési rendszer karbantartása 2014/2) közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. 



 

Központosított közbeszerzés 

 

Klasszifikációs szám Megnevezés 
Időbeli 

ütemezés 
Mennyiségi egység Mennyisége 

702010000 

Gépjármű 

üzemanyag 

töltőállomási 

kiszolgálással 

2013. év 

folyamatos 
liter/év 9100 

901010000 Tisztítóhatású 

eszközfertőtlenítő 

szerek 

2014. év 

folyamatos 

 

2, 5 liter /kanna 

 

60 

911000000 Zárt vérvételi 

rendszer 

2014. év 

folyamatos 

db 40000 

0301040201 Nyomat előállító 

eszközök 

2014. év 

folyamatos 

db 320 

0202030100 Asztali kivitelű 

x86 kompatibilis 

munkaállomások 

2014.év  db 30 

0202121402 HDD meghajtó 2014.év  db 3 

0202070000 Notebook 2014.év  db 2 

0301000000 Nyomatató 2014.év db 10 

0201040300  AutoCAD 

szoftver 

beszerzése 

2014.év db 1 

0204010100 LCD v. LED 

monitor 

beszerzése 

2014.év db 20 

 


