2017. évi közbeszerzési terv

1.

2.

Vonatkozási
időszak

Közbeszerzés megnevezése

2017. 01.012017.12.31.

Adásvételi szerződés
megkötése implantátumok
beszerésére

2017. 01.012017.12.31.

Adásvételi szerződés
megkötése szemlencse
beszerzésére

2017. 01.012017.12.31.

Az Albert Schweitzer KórházRendelőintézet részére
személy- és vagyonvédelmi
feladatainak, porta- és
járőrszolgálatának ellátása

4.

2017. 01.012017.12.31.

Tervezett és akut CT, MR,
RTG vizsgálatokhoz
kapcsolódó szakorvosi
tevékenység

5.

Anaeszteziológiai és intenzív
szakorvosi, belgyógyászati
2017. 01.01szakorvosi egészségügyi
2017.12.31.
szolgáltatás; sürgősségi
betegellátás

3.

6.

2017. 01.012017.12.31.

Gyógyszerek,
kontrasztanyagok és
magisztrális alapanyagok
beszerzése

Közbeszerzés tárgya

Mennyiség/Beszerzés tárgyának leírása

Központosított
beszerzésen
keresztül valósul
meg

Központosított
közbeszerzést
megvalósító szervezet
neve

Időbeli ütemezés
Fedezet forrása

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárás típusa

Az eljárás
megindításának az
időpontja

Szerződéskötés
tervezett időpontja

árubeszerzés

Trauma implantátumok beszerzése 44 részre osztva

Nem

intézményi
költségvetés

nemzeti eljárásrend

Kbt. 113. § (1)-(4)
bekezdés szerinti nyílt
eljárás

2017. 2. negyedév

2016. 2. negyedév

árubeszerzés

I. Rész/Termékcsoport: Hidrofil akrilát anyagú
(optika és haptika) egytestű műlencse,
aberrációmentes, aszférikus optikával Mennyiség:
450 db ± 30% ; II. Rész/Termékcsoport: háromtestű
műlencse, aszférikus optikával Mennyiség: 30 db ±
30%; III. Rész/Termékcsoport: egytestű PMMA
műlencse. Mennyiség: 4 db ± 30%, szövődmény
esetére; IV. Rész/Termékcsoport: hydrophob akril
alapanyagú, egytestű beültethető hajlékony
műlencse Mennyiség: 185 db ± 30%; V.
Rész/Termékcsoport: Egyszer-használatos, steril
szemészeti szettek viscoelasztikus anyaggal, BSS
oldattal és mikrosebészeti késekkel

Nem

intézményi
költségvetés

nemzeti eljárásrend

Kbt. 113. § (1)-(4)
bekezdés szerinti nyílt
eljárás

2017. 1. negyedév

2017. 2. negyedév

szolgáltatás
megrendelése

A kórház személy-és vagyonvédelmi feladatainak,
valamint portaszolgálatának ellátása az alábbi
helyszíneken és időben:1-es porta: 1 fő portás 24
óra, 1 fő portás, járőr (nappal) 12 óra; Létesítmény
terület: 1 fő csoportvezető 8 óra; Főporta
Telefonközpont: 1 fő portás-telefonközpontos 24
óra; 1 fő portás-telefonközpontos 8 óra; 2-es porta:
1 fő portás 24 óra. Nyertes ajánlattevőnek a
szerződés ideje alatt biztosítani kell egy 14 db
kamerát tartalmazó kamera rendszert.

Nem

intézményi
költségvetés

közösségi eljárásrend

Kbt. 82. § (1) bekezdés
szerinti meghívásos

2016. 1. negyedév

2016. 2. negyedév

szolgáltatás
megrendelése

Képalkotó diagnosztikai eljárással készített leletek
teleradiológiai rendszerben validáltan történő
rögzítése, a tervezett vizsgálatok 3 munkanapon
belül, az akut vizsgálatok 60 percen belül történő
leletezése.

Nem

intézményi
költségvetés

közösségi eljárásrend

Kbt. 81. § (1) bekezdés
szerinti nyílt eljárás

2017. 2. negyedév

2017. 3. negyedév

szolgáltatás
megrendelése

1. Fekvőbeteg ellátás: általános anaeszteziológiai,
intenzív és általános belgyógyászati ellátás, 2.
Járóbeteg ellátás: anesztezilógiai ambulanciai
ellátás, általános belgyógyászati ellátás, 3.
Sürgősségi betegellátás a Sürgősségi Betegellátó
Osztály orvosszakmai működésének keretében

Nem

intézményi
költségvetés

közösségi eljárásrend

Kbt. 81. § (1) bekezdés
szerinti nyílt eljárás

2017. 2. negyedév

2017. 2. negyedév

árubeszerzés

1-282. rész: gyógyszerek, kontrasztanyagok és
magisztrális alapanyagok, 1 rész gél, 4 rész
inhalativ, 5 rész kenőcs, 16 rész oldat, 59 rész
parenterális, 2 rész rectális, 105 rész szilárd, 1 rész
tapasz, 89 rész magisztrális alapanyagok,
részenként meghatározva a közbeszerzési
dokumentumokban rögzített és specifikált
termékfelsorolás és mennyiségek.

Nem

intézményi
költségvetés

közösségi eljárásrend

Kbt. 81. § (1) bekezdés
szerinti nyílt eljárás

2017. 1. negyedév

2017. 2. negyedév

7.

2017. 01.012017.12.31.

Laboranyag, reagens
beszerzése

árubeszerzés

1. rész: kézi reagensek, 2. rész: mikroplates
reagensek, 3. rész: gélkártyás reagensek, A
reagensek vércsoport meghatározáshoz,
ellenanyagszűréshez, ellenanyag azonosításhoz,
vérválasztáshoz szükséges.

8.

2017. 01.012017.12.31.

Integrált kórházi
informatikai rendszer
beszerzése

árubeszerzés

Egészségügyi dokumentum kezelő informatikai
rendszer

Nem

intézményi
költségvetés

nemzeti eljárásrend

Kbt. 81. § (1) bekezdés
szerinti nyílt eljárás

2017. 3. negyedév

2017. 3. negyedév

Nem

intézményi
költségvetés

közösségi eljárásrend

Kbt. 81. § (1) bekezdés
szerinti nyílt eljárás

2017. 2. negyedév

2017. 3. negyedév

Nem

intézményi
költségvetés

nemzeti eljárásrend

Kbt. 113. § (1)-(4)
bekezdés szerinti nyílt
eljárás

2017. 2. negyedév

2017. 2. negyedév

9.

2017. 01.012017.12.31.

Orvostechnológiai
berendezéseinek komplex
műszaki üzemeltetése és
szerviz ellátása

szolgáltatás
megrendelése

8 db képalkotó diagnosztikai eszköz (CT, átvilágító,
felvételező, tüdőfelvételi röntgen berendezések,
sebészeti képerősítők, fogászati röntgenek,
angiográfiás eszközrendszerek, mammográf,
ultrahang diagnosztikai berendezések valamennyi
kiegészítőjükkel és tartozékukkal) teljes körű
karbantartása, szervizelése,kötelező időszakos
felülvizsgálata és minden olyan, ezekhez tartozó
tevékenység, amely az adott berendezés
üzemszerű, biztonságos és a rendeletekben előírt
módon történő üzemeltetéséhez szükséges és 929
db diagnosztikai és orvostechnikai tárgyi eszközök
teljes körű karbantartása, szervizelése, a 4/2009
(III. 17) EüM rendeletben leírt eszközök kötelező
időszakos felülvizsgálata, a szükséges eszközök
kalibrálása, hitelesítése.A képalkotó berendezések
esetében értékhatár nélkül, az egyéb
orvostechnikai eszközök esetében nettó 500 000,Ft értékhatárig cserélendőek a nem javítható
alkatrészek.

10.

2017. 01.012017.12.31.

Egy éven belül
elhasználandó szakmai
anyag

árubeszerzés

Vizsgálatok és beavatkozások során felhasznált
szakmai eszközök

Nem

intézményi
költségvetés

nemzeti eljárásrend

Kbt. 113. § (1)-(4)
bekezdés szerinti nyílt
eljárás

2017. 2. negyedév

2016. 3. negyedév

11.

2017. 01.012017.12.31.

Kötszerbeszerzés

árubeszerzés

A járó és fekvőbeteg ellátás során felhasználandó
valamennyi kötszer

Nem

intézményi
költségvetés

nemzeti eljárásrend

Kbt. 113. § (1)-(4)
bekezdés szerinti nyílt
eljárás

2017. 2. negyedév

2016. 3. negyedév

12.

2017. 01.012017.12.31.

Műtéti szakmai anyag és
varróanyag beszerzés

árubeszerzés

A műtéti eljárások során felhasználandó szakmai
anyagok, varróanyagok és sérvhálók beszerzése

Nem

intézményi
költségvetés

nemzeti eljárásrend

Kbt. 113. § (1)-(4)
bekezdés szerinti nyílt
eljárás

2017. 3. negyedév

2017. 3. negyedév

