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Sor-szám
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

1. 1.,

Az Intézet gyermekosztályának
haemodinamikai és angiográfiás,

valamint occluder
anyagszükségleteinek biztosítása

33 14 12 00-2
33 14 12 10-5

közösségi
értékhatárt elérő

nyílt 2009. január 2009. június - 2010. június nem

3 600 db.

1. 2.,

Oxigenátor és csőkészlet
beszerzése 33 10 00 00

közösségi
értékhatárt elérő

nyílt 2009. január 2009. július - 2010. július nem

1 560 db

1. 3.,

1 db, felnőttek vizsgálatára
 alkalmas csúcskategóriás

 ultrahang készülék beszerzése
33 11 20 00

közösségi
értékhatárt elérő

nyílt 2009. március 2009. június - 2009. szeptember nem

 

1. 4.,
Az Intézet teljes körű élelmezési

szolgáltatás biztosítása 55 50 00 00-5
közösségi

értékhatárt elérő
nyílt 2009. április 2009. július - 2014. július nem

61 000 élelmezési nap

1. 5.,
Sebészeti varrófonal beszerzése

33 14 11 25-2
közösségi

értékhatárt elérő
nyílt 2009. április 2009. június - 2010. június nem

53 530 db.

1. 6.,

Intézeti takarítási feladatok ellátása
 

közösségi
értékhatárt elérő

nyílt 2009. április 2009. július - 2014. július nem16.214,5 m2 alapterület         
3.881,37 m2 üvegfelület

1. 7.,
Szívstabilizátor beszerzése

33 18 43 10-9
közösségi

értékhatárt elérő
nyílt 2009. április 2009. június - 2010. június nem

600 db.

1. 8.,

Coronária stentek és intraaortikus
ballonpumpa katéter beszerzése

33 14 12 30-1
33 14 12 10-5

közösségi
értékhatárt elérő

nyílt 2009. április 2009. június - 2010. június nem
2 090 db.

1. 9.,
Integrált informatikai rendszer

 
közösségi

értékhatárt elérő
nyílt 2009. április 2009. július - 2014. július nem

 

1. 10.,

Bértextilia és mosodai szolgáltatás 93 10 00 00-9
93 12 00 00-5
93 15 00 00-4

közösségi
értékhatárt elérő

nyílt 2009. október 2010. január - 2015. január nem
19.000 db bértextilia                   

1.100 kg mosása

1. 11.,

Haemodinamikai és angiográfiás,
valamint elektrofiziológiai és

rádiofrkvenciás ablációs anyagok a
felnőtt ellátásra

33 14 12 00-2
31 14 12 10-5

közösségi
értékhatárt elérő

nyílt 2009. december 2010. április - 2011. április nem

81 tétel, 33 900 db.

1. 12.,

Occluderek beszerzése II.
33 14 12 00

közösségi
értékhatárt elérő

hirdetmény
nélküli

tárgyalásos
2009. december 2010. január  - 2011. január nem

2 tételsor

2. 1.,
Fertőtlenítőszerek beszerzése

 
nemzeti

értékhatárt elérő
nyílt 2009. május 2009. július - 2010. július nem

18 000 db

2. 2.,
Intravaszkuláris UH készülék

beszerzése  
nemzeti

értékhatárt elérő
nyílt 2009. május 2009. augusztus nem

 

2. 3.,

Mellkasi szívórendszer, szűrők,
filterek beszerzése

33 14 10 00-0
nemzeti

értékhatárt elérő
nyílt 2009. május 2009. július - 2010. július nem

3 650 db mellkasi szívó,            
30 900 db szűrő, filter

2. 4.,
Ablációs eszközök beszezése

 
nemzeti

értékhatárt elérő
nyílt 2009. június 2009. szeptember - 2010 szeptember nem

 

2. 5.,
Gyógytápszer, gyógyszertári
fertőtlenítőszer beszerzése  

nemzeti
értékhatárt elérő 

nyílt 2009. június 2009. szeptember - 2010 szeptember nem
30 féleség

2. 6.,

Orvostechnikai eszközök
karbantartásához és javításához

szükséges fogyóanyagok beszerzése  
nemzeti

értékhatárt elérő 
nyílt 2009. június 2009. szeptember - 2010. május nem

 

2. 7.,
Orvosi gázok beszerzése

24 11 11 40-8
nemzeti

értékhatárt elérő 
nyílt 2009. június 2009. szeptember - 2010. szeptember nem

170 db

2. 8.,

Egyszerhasználatos steril műtéti
textília 17218100-4  

17218200-5
nemzeti

értékhatárt elérő
nyílt 2009. augusztus 2009. november - 2010. november nem

84 000 db

2. 9.,
Egyszerhasználatos kanülök

33 14 12 20-8
nemzeti

értékhatárt elérő
nyílt 2009. szeptember 2009. december - 2010. december nem

12 500 db

2. 10.,
Kötszer beszerzés

33 14 11 10-4
nemzeti

értékhatárt elérő
nyílt 2009. november 2010. március - 2011. március nem

25 tételsor

2. 11.,

Étkezési és ajándékutalványok
beszerzése 22 42 00 00

nemzeti
értékhatárt elérő

nyílt 2009. július 2009. október - 2010. október nem
2 tételsor

2. 12.,

Occluderek beszerzése
33 14 12 00

nemzeti
értékhatárt elérő

hirdetmény
nélküli

tárgyalásos
2009. augusztus 2010. szeptember - 2009. december nem

2 tételsor

2. 13.,

Pacemaker, ICD és elektródák
beszerzése

33182210   
33182100  
22182240

nemzeti
értékhatárt elérő

hirdetmény
nélküli

tárgyalásos
2009. november 2009. december - 2010. március nem

10 tételsor

2. 14.,

Melegétkezési utalványok
beszerzése 22 42 00 00-0

nemzeti
értékhatárt elérő

nyílt 2009. december 2010. március - 2011. március nem
1 tételsor



3. 1.,

Veszélyes hulladéktárolók
beszerzése  

nemzeti
értékhatár alatti

egyszerű
hirdetmény

nélküli
2009. január 2009. február - 2010.  február nem

15 980 db

3. 2.,
Műtőasztal beszerzése

 
nemzeti

értékhatár alatti

egyszerű
hirdetmény

nélküli
2009. január 2009. március nem

 

3. 3.,

Épületgépészeti és építészeti
felújítási munkálatok  

nemzeti
értékhatár alatti

egyszerű
hirdetmény

nélküli
2009. február 2009. április - 2010. február nem

 

3. 4.,

Klímaberendezések javítása és
karbantartása  

nemzeti
értékhatár alatti

egyszerű
hirdetmény

nélküli
2009. február 2009. április - 2010. április nem

 

3. 5.,

Cell-Saver beszerzése
 

nemzeti
értékhatár alatti

egyszerű
hirdetmény

nélküli
2009. március 2009. május - 2010. május nem

896 db

3. 6.,

Informatikai hálózat bővitése
 

nemzeti
értékhatár alatti

egyszerű
hirdetmény

nélküli
2009. március 2009. április - 2009. május nem

 

3. 7.,

Vérgáz és ion méréshez szükséges
anyagok beszerzése 24496500

nemzeti
értékhatár alatti

egyszerű
hirdetményes

2009. március 2009. május - 2010. május nem
332 doboz, 159 db

3. 8.,

Számítástechnikai hardver eszköz
beszerzése  

nemzeti
értékhatár alatti

egyszerű
hirdetmény

nélküli
2009. március 2009. május - 2009. június nem

 

3. 9.,
Ércsipesz beszerzése

 
nemzeti

értékhatár alatti

egyszerű
hirdetmény

nélküli
2009. március 2009. június - 2010 június nem

1 425 db

4. 1.,
Branül

 
központosított
közbeszerzés

  
folyamatosan

  

4. 2.,

Egyszer-használatos fecskendők,
injekciós tűk  

központosított
közbeszerzés

  

folyamatosan
  

4. 3.,
Informatikai eszközök

 
központosított
közbeszerzés   

folyamatosan
  

4. 4.,
Infúziós-, transzfúziós szerelékek

 
központosított
közbeszerzés

  

folyamatosan
  

4. 5.,
Intravénás kontrasztanyag

 
központosított
közbeszerzés

  
folyamatosan

  

4. 6.,
Irodabútorok

 
központosított
közbeszerzés

  

folyamatosan
  

4. 7.,
Irodatechnikai kellékanyag

 
központosított
közbeszerzés

  

folyamatosan
  

4. 8.,

Kötésrögzítők, kötszerek,
ragtapaszok  

központosított
közbeszerzés

  

folyamatosan
  

4. 9.,
Leporellók

 
központosított
közbeszerzés

  

folyamatosan
  

4. 10.,
Orvosi kesztyűk

 
központosított
közbeszerzés

  

folyamatosan
  

4. 11.,
Papíráru

 
központosított
közbeszerzés

  

folyamatosan
  

4. 12.,
Sokszorosító eszközök

 
központosított
közbeszerzés   

folyamatosan
  

4. 13.,
Tisztító hatású fertőtlenítőszerek

 
központosított
közbeszerzés

  

folyamatosan
  

4. 14.,
Vérvételi eszközök

 
központosított
közbeszerzés   

folyamatosan
  

B u d a p e s t , 2009. november 04. Jóváhagyom:

Dr. Ofner Péter
főigazgató főorvos

Módosítás indoklása:

1. 12., Occluderek beszerzése - A korábban indított közbeszerzési eljárás kertében megkötött szerződés lejárt, a szerződött mennyiségek felhasználásra

kerültek, de a folyamatos betegellátás biztosítása miatt szükséges az eszköz beszerzése.

2. 13., Pacemaker ICD és elektródák beszerzése - Az OEP tájékozatása alapján nem tudja Intézetünk részére természetben biztosítani az eszközöket,

ezért engedélyezte az eszközök egyedi beszerzését.

2. 14., Melegétkezési utalványok beszerzése - Az SZJA törvény 2010. január 1-jei, természetben juttattásokat érintő változása miatt

2010. január 1-jétől a kedvezőbb adózású melegétkezési utalvány beszerzése mellett döntött az Intézet.


