
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 

Élelmiszerek beszerzése 15000000-08 uniós Nyílt 
2015.év II. 
negyedév 

12 hónap nem 

MÁGY gyógyszerek 

beszerzése 
33690000-3 uniós Nyílt 

2015.év II. 

negyedév 

12 hónap 

 

nem 

 

Laboranyagok, 

reagensek, eszközök 
beszerzése 

33696000-5 

33793000-5 
38437000-7 

nemzeti 

 

Hirdetmény 

nélküli 
tárgyalásos 

eljárás 

(Kbt. 122. § (7) 
a) pont) 

2015.év II. 

negyedév 
12 hónap nem 

Levegő-levegő 

hőcserélős fűtési 

rendszer karbantartása és 
magasfokú rendelkezésre 

állás 

50000000-5 nemzeti 

Hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

(Kbt. 122. § (7) 
bekezdés a) pont) 

2015.évi III. 

negyedév 
12 hónap nem 

Őrző-védő Szolgáltatás 79710000-4 nemzeti 

Hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 

eljárás (Kbt.122. 
§ (7) bekezdés a) 

pont) 

2015. év IV. 

negyedév 
12 hónap nem 

 

 

Közbeszerzési terv 1. számú módosítása 

Mágy- TIOP-2.2.6- 

teljeskörű 

79.42.10.00-

1;71.24.80.00-
Nemzeti 

Nemzeti eljárás a 

Kbt. 122/A. § 

2015.év II 

negyedév 
projekt végéig, de nem 



projektmenedzsment 
szolgáltatás beszerzése- 

2015 

8 alapján  legkésőbb 2015. 

december 31-ig 

MÁGY-TIOP-2.2.6- 
gép- műszer beszerzése-

2015 

33100000-

1;    

33115100-

0; 

33111650-

2 

 

Uniós Nyílt eljárás 2015.III.negyedév 

szerződés 

hatálybalépésétől 

számított 90 nap, de 

legkésőbb a 2015. 

december 31-ig. 

nem 

Indokolás: Mátrai Gyógyintézet támogatási igényt nyújtott be a TIOP-2.2.6./12/1/B-2013-0047 számon. A benyújtott pályázattal kapcsolatban feltételes 
közbeszerzési eljárást bonyolít le. A közbeszerzési terv elkészítésekor előre nem volt meghatározható a közbeszerzés tárgya és mennyisége. 

Közbeszerzési terv 2. számú módosítása 

Tervezéssel vegyes 

Kivitelezési, 

vállalkozási 

szerződés 

keretében a Mátrai 

Gyógyintézet 

intézményénél az 

3233 Mátraháza, 

hrsz.: 7151 és 3233 

Mátraháza 

(Kékestető), hrsz.: 

7309/2 címen 

fotovoltaikus 

rendszer 

megvalósítása 

45315300-1 

45310000-3 

45315100-9 

45251100-2 

09331000-8 

71356400-2 

71334000-8 

Nemzeti 

Kbt. 122./A § 

szerinti 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

közbeszerzési 

eljárás. 
 

2015.III.negyedév 

2015. szeptember 

30. 
 

nem 

Indokolás: A Mátrai Gyógyintézet a " napelemes energia termelő rendszer kiépítése a Mátrai Gyógyintézetben" című, KEOP-4.10.0/K/14-2014-0006 

azonosító számú pályázat során vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatásból a Mátrai Gyógyintézetben napelemek telepítése fog 
megvalósulni. A közbeszerzési terv elkészítésekor ezt előre látni nem lehetett, ezért szükséges a közbeszerzési terv módosítása. 

Közbeszerzési terv 3. számú módosítása 



Mágy- KEOP- 

5.6.0- 
eszközbeszerzés- 

2015 

 
 

33100000, 33110000, 

33111000, 33111400 

 

Uniós Nyílt Eljárás 2015.III.negyedév 

szerződés hatályba 
lépését követő 60, de 

legkésőbb 2015. 

december 15. 
napjáig. 

Nem 

Indokolás: Mátrai Gyógyintézet KEOP- 5.6.0 pályázathoz kapcsolódóan szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni. Ezen pályázat a közbeszerzési terv 

elkészítésekor nem volt előre látható.  

 

 

 

Központosított közbeszerzés 

 

Klasszifikációs szám Megnevezés 
Időbeli 

ütemezés 
Mennyiségi egység Mennyisége 

702010000 

Gépjármű 

üzemanyag 

töltőállomási 

kiszolgálással 

2015. év 

folyamatos 
liter/év 9100 

0301040201 Nyomat előállító 

eszközök 

2015. év 

folyamatos 

db 320 

0301020101 Laser nyomtató II.n.év 

 

db 10 

0301020102 Laser nyomtató II.n.év db 15 

0201090101 MS Office Irodai 

programcsomag 

 

III.n.év db 20 

0201040101 AutoCad Map 
3D 2015 SLM 

 

III.n.év 
 

db 1 

0202070101 Acer notebook IV.n.év db 1 

 


