
Az eljárás 

megindításának az 

időpontja

Szerződéskötés 

tervezett időpontja

1.
2016. 01.01-

2016.12.31.

Adásvételi szerződés 

megkötése implantátumok 

beszerésére

árubeszerzés

I. termékcsoport 462 féle 

termék,

II. termékcsoport 516 féle 

termék,

III. termékcsoport 104 termék

Nem intézményi költségvetés nemzeti eljárásrend

Kbt. 113. § (1)-(4) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás

2016. 2. negyedév 2016. 2. negyedév

2.
2016. 01.01-

2016.12.31.

Adásvételi szerződés 

megkötése szemlencse 

beszerzésére

árubeszerzés

A) Phacoemulsifikatiós műtéti 

eljáráshoz összeállított, egyszer 

használatos, steril műtéti szett. 

Mennyiség: 585 db – 30%

B) Viscoelasztikus anyag: 

Mennyiség: 585 db – 30%

C) BSS oldat: Mennyiség: 120 

liter – 30% D) Mikrosebészeti 

kés (kétélű sebkészítő 

lándzsakés):  Mennyiség: 585 db 

– 30%

E) Mikrosebészeti kés 15 fokos: 

Mennyiség: 585 db – 30%

Nem intézményi költségvetés nemzeti eljárásrend

Kbt. 113. § (1)-(4) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás

2016. 2. negyedév 2016. 2. negyedév

3.
2016.01.01-

2016.12.31.

Pathológiai részleg 

teljeskörű működtetése

szolgáltatás 

megrendelése

Patológiai szolgáltatás végzése 

szakszemélyzettel 240 aktív és 

61 krónikus ágyon 10.083 fő/év 

fekvőbeteget, valamint 404.169 

eset/év járóbeteget ellátó 

Albert Schweitzer Kórház - 

Rendelőintézet részére 

Nem intézményi költségvetés közösségi eljárásrend

Kbt. 81. § (1) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás

2016. 2. negyedév 2016. 2. negyedév

4.
2016. 01.01-

2016.12.31.

Az Albert Schweitzer Kórház- 

Rendelőintézet részére 

személy- és vagyonvédelmi 

feladatainak, porta- és 

járőrszolgálatának ellátása

szolgáltatás 

megrendelése

6 főből álló élőerős őrzés, 14 db 

kamera telepítése és integrált 

felügyeleti központ kialakítása, 

új parkolási rendszer kialakítása

Nem intézményi költségvetés közösségi eljárásrend

Kbt. 82. § (1) 

bekezdés szerinti 

meghívásos

2016. 2. negyedév 2016. 2. negyedév

5.
2016. 01.01-

2016.12.31.
Laboratóriumi szolgáltatás

szolgáltatás 

megrendelése

Fekvő és járóbeteg ellátáshoz 

kapcsolodó laboratóriumi 

szolgáltatás

Nem intézményi költségvetés közösségi eljárásrend

Kbt. 81. § (1) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás

2016. 2. negyedév 2016. 3. negyedév

Központosított 

beszerzésen 

keresztül valósul 

meg

Központosított 

közbeszerzést 

megvalósító szervezet 

neve

2016. évi közbeszerzési terv

Mennyiség/Beszerzés tárgyának 

leírása

Időbeli ütemezés

Fedezet forrása
Tervezett eljárás 

típusa
Irányadó eljárásrendKözbeszerzés tárgyaKözbeszerzés megnevezéseVonatkozási időszak



6.
2016. 01.01-

2016.12.31.
Takarítószerek beszerzése árubeszerzés

A kórház valamennyi 

telephelyén felhasználandó 

takarítószerek

Nem intézményi költségvetés nemzeti eljárásrend

Kbt. 115. § (2)-(4) 

bekezdés szerinti 

közvetlen felhívással 

induló nyílt eljárás

2016. 3. negyedév 2016. 3. negyedév

7.
2016. 01.01-

2016.12.31.

Anaeszteziológiai és intenzív 

szakorvosi egészségügyi 

szolgáltatás

szolgáltatás 

megrendelése

1. Fekvőbeteg ellátás: általános 

aneszteziológiai és intenzív 

ellátás.       2. Járóbeteg ellátás: 

anesztezilógiai ambulanciai 

ellátás                                       3. 

Ügyeleti ellátás 

Nem intézményi költségvetés közösségi eljárásrend

Kbt. 115. § (2)-(4) 

bekezdés szerinti 

közvetlen felhívással 

induló nyílt eljárás

2016. 3. negyedév 2016. 3. negyedév

8.
2016. 01.01-

2016.12.31.
Gyógyszerbeszerzés árubeszerzés

gyári gyógyszerek és 

magisztrális alapanyagok, 

szérumok

Nem intézményi költségvetés közösségi eljárásrend

Kbt. 81. § (1) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás

2016. 2. negyedév 2016. 3. negyedév

9.
2016. 01.01-

2016.12.31.
Kötszerbeszerzés árubeszerzés

A járó és fekvőbeteg ellátás 

során felhasználandó 

valamennyi kötszer

Nem intézményi költségvetés nemzeti eljárásrend

Kbt. 115. § (2)-(4) 

bekezdés szerinti 

közvetlen felhívással 

induló nyílt eljárás

2016. 3. negyedév 2016. 3. negyedév

10.
2016. 01.01-

2016.12.31.

Műtéti szakmai anyag és 

varróanyag beszerzés
árubeszerzés

A műtéti eljárások során 

felhasználandó szakmai anyagok 

és varróanyagok beszerzése

Nem intézményi költségvetés nemzeti eljárásrend

Kbt. 113. § (1)-(4) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás

2016. 3. negyedév 2016. 3. negyedév

11.
2016. 01.01-

2016.12.31.
Ápolási anyagok beszerzése árubeszerzés

A betegápolás során 

felhasználandó anyagok 

beszerzése

Nem intézményi költségvetés nemzeti eljárásrend

Kbt. 113. § (1)-(4) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás

2016. 2. negyedév 2016. 3. negyedév

12.
2016. 01.01-

2016.12.31.

Laboranyag, reagens 

beszerzése
árubeszerzés

Transzfúziológiai laboratóriumi 

feladatok ellátásához szükséges 

reagensek

Nem intézményi költségvetés nemzeti eljárásrend

Kbt. 113. § (1)-(4) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás

2016. 2. negyedév 2016. 3. negyedév

13.
2016. 01.01-

2016.12.31.

Fertőtlenítő szerek 

beszerzése
árubeszerzés

Sebészi bemosakodó-, felület,- 

és bőrfertőtlenítő anyagok 

beszerzése

Nem intézményi költségvetés nemzeti eljárásrend

Kbt. 115. § (2)-(4) 

bekezdés szerinti 

közvetlen felhívással 

induló nyílt eljárás

2016. 3. negyedév 2016. 3. negyedév

14.
2016. 01.01-

2016.12.31.

Egyszerhasználatos steril 

fogyóanyagok beszerzése 
árubeszerzés

Tű, szerelék, kathéter, kanül 

beszerzés
Nem intézményi költségvetés nemzeti eljárásrend

Kbt. 115. § (2)-(4) 

bekezdés szerinti 

közvetlen felhívással 

induló nyílt eljárás

2016. 4. negyedév 2016. 4. negyedév

15.
2016. 01.01-

2016.12.31.

Telefonközpont kialakítása 

és üzemeltetése
árubeszerzés

 IP mellékállomási licencek 

kiépítése IP telefonokkal analóg 

mellékállomási portokkal

Nem intézményi költségvetés nemzeti eljárásrend

Kbt. 115. § (2)-(4) 

bekezdés szerinti 

közvetlen felhívással 

induló nyílt eljárás

2016. 2. negyedév 2016. 2. negyedév

16.
2016. 01.01-

2016.12.31.

Új liftek beszerzése és 

beüzemelése
építési beruházás 10 darab felvonó Nem intézményi költségvetés nemzeti eljárásrend

Kbt. 113. § (1)-(4) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás

2016. 2. negyedév 2016. 2. negyedév



17.
2016. 01.01-

2016.12.31.

Radiológiai eszközök 

karbantartása szervízelése

szolgáltatás 

megrendelése

Uniós forrásból beszerzett 

valamennyi radiológiai eszköz 

garanciális időszak utáni 

szervízelése

Nem intézményi költségvetés nemzeti eljárásrend

Kbt. 113. § (1)-(4) 

bekezdés szerinti 

nyílt eljárás

2016. 2. negyedév 2016. 3. negyedév

18.
2016. 01.01-

2016.12.31.

Veszélyes hulladék kezelése, 

átvétele, ártalmatlanítása

szolgáltatás 

megrendelése

A kórház működésével 

összefüggésben keletkező 

veszélyes hulladék elszállítása

Nem intézményi költségvetés nemzeti eljárásrend

Kbt. 115. § (2)-(4) 

bekezdés szerinti 

közvetlen felhívással 

induló nyílt eljárás

2016. 4. negyedév 2016. 4. negyedév

19.
2016. 01.01-

2016.12.31.

Gépárművek tartós lízingbe 

vétele
árubeszerzés

1 db személyszállító  dízel 

motor meghajtású limuzin 

kivitelű személygépjármű, 1 db 

dízel üzemű haszongépjármű

Igen KEF intézményi költségvetés nemzeti eljárásrend
keretmegállapodás 

alapján
2016. 3. negyedév 2016. 3. negyedév

20.
2016. 01.01-

2016.12.31.

Nővérszálló 

épületenergetikai 

korszerűsítése és kiviteli terv 

készítése

építési beruházás

65 db termosztatikus 

radiátorszelep cseréje és 6 db 

strangszabályzó beépítése, 699 m2 

homlokzati hőszigetelő rendszer 

készítése 10 cm vastagságban 

ásványgyapotból, erkélyek 

padlózatának szigetelése 

újraburkolása, 32 m2 műkő felület 

tisztítás, 429 m2 lapostető 

szigetelés felújítása, 229,8 + 85,8 

m2 fakeretes homlokzati nyílászáró 

felújítása hőszigetelt üveg cseréje, 

villámvédelmi rendszer újraépítése. 

Földszinti üvegportálok cseréje. Kb. 

150fm gázvezeték kiépítés földben 

vezetve. 2db kondenzációs kazán 

beépítése. 1db indirekt tároló és 

1db szolár tároló beépítése. 30m2 

napkollektor telepítése. 1db 

hőközpont kialakítása. 1db split 

klíma áthelyezése.

Nem uniós pályázati forrás nemzeti eljárásrend

Kbt. 115. § (2)-(4) 

bekezdés szerinti 

közvetlen felhívással 

induló nyílt eljárás

2016. 3. negyedév 2016. 3. negyedév

21.
2016. 01.01-

2016.12.31.

Albert Schweitzer Kórház – 

Rendelőintézet aszódi 

Szakrendelőjében a 

Tüdőgondozó kialakítása

építési beruházás Nem nemzeti eljárásrend 2016. 4. negyedév

22.
2016. 01.01-

2016.12.31.

Albert Schweitzer 

Kórház–Rendelőintézet 

részére gyógyszeradagoló 

automata beszerzése és 

szükséges építési 

munkálatok elvégzése

Nem 2016. 4. negyedév



23.
2016. 01.01-

2016.12.31.

Albert Schweitzer 

Kórház–Rendelőintézet 

részére betegélelmezés 

megvalósításához konyhai 

eszközök és kisteherautó 

beszerzése

árubeszerzés Nem nemzeti eljárásrend 2016. 4. negyedév

24.
2016. 01.01-

2016.12.31.

Albert Schweitzer Kórház- 

Rendelőintézet részére 

orvosi eszközök beszerzése

árubeszerzés Nem közösségi eljárásrend 2016. 4. negyedév


