
A közbeszerzés 

megnevezése
A közbeszerzés tárgya CPV kód Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási 

típus
Időbeli ütemezés

Szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama

Sor kerül-e vagy sor került-

e az adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató 

közzétételére?

Megjegyzés

MÁGY- diagnosztikai 

központ kialakítása- 

2017

Építési beruházás 79713000-5 Nemzeti
Nyílt (Kbt. 113. § 

(1) bek.)

2017. I. 

negyedév
2017. június 15. igen

Újonnan indítandó 

közbeszerzés, eddig 

nem volt.

MÁGY- élelmiszerek 

beszerzése- 2017
Árubeszerzés

1. rész: 15612500-6

2. rész: 15900000-7
Uniós Nyílt (Kbt. 81. §)

2017. II. 

negyedév
12 hónap igen

Egyszeri (ismétlődő) 

lebonyolítás.
MÁGY fűtési rendszer 

karbantartása- 2017
Szolgáltatás 50000000-5 Nemzeti

Nyílt (Kbt. 113. § 

(1) bek.)

2017. II. 

negyedév
12 hónap igen

Egyszeri (ismétlődő) 

lebonyolítás.

MÁGY gyógyszerek 

beszerzése- 2017
Árubeszerzés

33600000, 33692100, 

33194120 
Uniós Nyílt (Kbt. 81. §)

2017. II. 

negyedév
12 hónap nem

Egyszeri (ismétlődő) 

lebonyolítás.

MÁGY- laboranyagok, 

reagensek, eszközök 

beszerzése- 2017

Árubeszerzés
33696000-5 33793000-

5 38437000-7
Nemzeti

Nyílt (Kbt. 113. § 

(1) bek.)

2017. II. 

negyedév
12 hónap igen

Egyszeri (ismétlődő) 

lebonyolítás.

MÁGY- fűtőolaj 

beszerzése- 2017
Árubeszerzés 09135100-5 Uniós Nyílt (Kbt. 81. §)

2017. II. 

negyedév
365 nap nem

Egyszeri (ismétlődő) 

lebonyolítás.

(Az előzőleg 

lebonyolított 

közbeszerezési 

eljárások 

eredménytelen 

voltak.)

Mágy- SaniNet integrált 

kórházi informatikai 

rendszer karbantartása, 

fejlesztése - 2017

Szolgáltatás 72212000-4 Nemzeti

Hirdetmény 

nélküli tárgyalásos 

(Kbt. 98-103. §)

2017. II. 

negyedév
határozatlan nem

Újonnan indítandó 

közbeszerzés, eddig 

nem volt.

MÁGY CT karbantartás-

2017
Szolgáltatás 50400000-9 Uniós

Hirdetmény 

nélküli tárgyalásos 

(Kbt. 98-103. §)

2017. II. 

negyedév
36 hó nem

Újonnan indítandó 

közbeszerzés, eddig 

nem volt.

A Mátrai Gyógyintézet 2017. évi

közbeszerzési terve

A Mátrai Gyógyintézet, mint a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont hatálya alá tartozó központi költségvetési szerv, ajánlatkérőként a Kbt. 42. § (1) bekezdés alapján a 2017. évre az alábbi nyilvános 

közbeszerzési tervet készíti:



megnevezés Időbeli ütemezés Mennyiségi egység mennyisége

Mobil kommunikációs 

szolgáltatások
2017. év folyamatos SIM kártya 34

Személyi használatra 

szánt számítógépek
2017. év folyamatos db 10

Szünetmentes tápegység 2017. év folyamatos db 14

Nyomtató 2017. év folyamatos db 15

Vizsgáló kesztyű 2017. év folyamatos db 144000

Irodai papír irodaszer 2017. év folyamatos db 1100000

Üzemanyag 2017. év folyamatos liter/év 20000

Tonerek, festék 

kazetták
2017. év folyamatos db 427

Biztosítás 2017. év folyamatos db 1

Készítette:

A tervben nem szereplő beszerzéseknél figyelni kell az értékhatárokat, a kiemelt termékek körét. Amennyiben közbeszerzésre nem tervezett anyagok, eszközök, szolgáltatások beszerzési,

valamint az építési beruházás értéke eléri, vagy meghaladja a nemzeti, vagy a közösségi értékhatárokat, illetve a kiemelt termékek köre változik, valamint év közben valamely kiemelt

termékkörbe tartozó –a tervben nem szereplő- beszerzés válik szükségessé, akkor a további beszerzéseket csak a Kbt. előírásai szerint lehet megvalósítani. Ebben az esetben a közbeszerzési

tervet módosítani kell.

Mátraháza, 2017. március 30.

dr. Halász István

titkárságvezető

közbeszerzési ügyintéző

Jelen közbeszerzési terv a keretgazdák által leadott tervek alapján került elkészítésre.

Központosított közbeszerzés:


