Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelettel összefüggı adatszolgáltatása
2015. évre tervezett közbeszerzéseirıl
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746034

746034

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Igen

Igen

Igen

Árubeszerzés
Építési beruházás
Szolgáltatásmegrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási
koncesszió

Árubeszerzés

Árubeszerzés

Árubeszerzés

A (köz)beszerzés tárgya 3

Orvos szakmai anyagok beszerzése

Laboratóriumi reagensek beszerzése és a
vizsgálatok végzéséhez szükséges
laboratóriumi mőszerek biztosítása

Papír-írószer és irodai kellékek,
újrahasznosított anyagok, valamint
nyomtatványok beszerzése

A (köz)beszerzés
tárgyának
kategóriája 3

orvostechnika

orvostechnika

irodaszer

Mennyisége (mértékegység)

264 rész tekintetében orvos szakmai anyag beszerzsés
1. rész - HbA1c vizsgálathoz laboratóriumi reagensek és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi mőszerek biztosítása
2. rész – Hematológiai laboratóriumi reagensek és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi mőszerek biztosítása
3. rész – Hemostasis laboratóriumi reagensek és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi mőszerek biztosítása
4. rész – Kémiai-immunkémiai laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi automaták biztosítása
5. rész – Vizelet általános és üledék vizsgálat laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi mőszerek biztosítása
6. rész – Vérgáz analizátor laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges mőszerek biztosítása
7. rész – Vércukor mérı készülék és laboratóriumi reagensek beszerzése
A.3510-148 Reuma kezelılap A/6 karton 2 oldalas 6000 db
A.3510-170 Gyógykezelési lap A/5 karton 2oldalas 7000 db
A.3510-173/A Szakrendelési gyógykezelési napló A/4 100 lapos 20db/könyv
A.3510-217 Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra 800 db
A.3510-265/V Orvosi vélemény a gépjármővezetıi alk.-ról A/5 150 db
B.12-113/V Készletkivételezési bizonylat 25x4 lapos 13 tétel 10 tömb
C.3064-6-7 Onkológiai tasak férfi/nöi 30 db
C.3110-49/V/UJ Halottvizsgálati bizonyítvány A/4 4pld 2200 db
C.3321-47 Gondozottak tasakja A/5 karton 200 db
C.3321-61 Röntgen filmtasak 37cmx41,5cm 600 db
C.3341-49 gyermek eü. kiskönyv 1400 db
C.3410-7 Lázlap A/3 2oldalas 14000 db
C.3410-109 Mosási jegyzék 50x2 lapos 450 tömb
C.3410-194 Gyógyszernyilvántartás A/5 karton 2oldalas 1000 db
C.3410-237 Mütéti napló 100 lapos A/4 50 db/könyv
C.3410-281 Gyermek lázlap A/3 2oldalas 2400 db
C.3410-295 Csecsemö lázlap A/3 2oldalas 2400 db
C.3426-41 Transzfúziós szolgálat munkanaplója 50 lapos A/3 15 db/könyv
C.3426-63/A Vér,vérkészítmény-igénylılap 50x2 lap 150 tömb
C.3510-208 Ideggond.tasak A/5 karton 800 db
C.3110-52/V/ÚJ Halottvizsgálati (preinatális) bizonyítvány 100 db
Munkavédelmi oktatási napló A/4 DE934 5 db
Tőzvédelmi oktatási napló A/4 DE937 5db
Osztálynapló 100 lapos (C.3410-141 lapból) 10 db
V hajtogatott natúr kéztörlı 250 lapos 30000 csomag
Különféle papír-írószer és irodai kellékek, valamint nyomtatványok beszerzése az alábbiak szerint:
1. rész: Nyomtatványok beszerzése, összesen 56 810 db és 1 495 tömb mennyiségben.
2. rész: Irodaszer beszerzése, összesen 7 356 105 db, 3 562 doboz, 135 csomag, 520 tekercs és 500 ív mennyiségben (71., 72., 73. tételek esetében 100 %-ban újrahasznosított anyagból gyártott
termékek).
3. rész: Papír termékek beszerzése, összesen 198 300 db és 30 000 csomag mennyiségben (1, 2, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17. tételek esetében 100 %-ban újrahasznosított anyagból gyártott
termékek).
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Fedezet forrása

1 731 259 830

intézményi költségvetés

Egyedi beszerzés

Uniós

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

2015.03.20

2015.09.30

650 112 660

intézményi költségvetés

Egyedi beszerzés

Uniós

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

2015.03.16

2015.09.30 36 hónap

3 260 563

intézményi költségvetés

Központosított
beszerzés

2015.02.10

2015.06.30 12 hónap

44 856 784

intézményi költségvetés

Egyedi beszerzés

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b)
alapján

2015.07.01

2015.09.30

12 hónap + 12
hónap

12 hónap + 12
hónap

BVOP

12 hónap + 12
hónap

2015. év

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Igen

Árubeszerzés

Papír-írószer és irodai kellékek,
újrahasznosított anyagok, valamint
nyomtatványok beszerzése

irodaszer

2015. év

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Igen

Árubeszerzés

Angiográfiai, interventionális radiológiai,
neurointerventionális és haemodinamikai
eszközök szállítása

orvostechnika

Angiográfiai, interventionális radiológiai, neurointerventionális és haemodinamikai eszközök szállítása 21 részben

148 122 000

intézményi költségvetés

Egyedi beszerzés

Uniós

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

2015.03.20

2015.09.30

ırzés-védelem

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház központi objektum:
• Északi Tömb fıbejárat (Németh István fasor felıl) recepciós 1 fı munkanapokon 07:30-15:30 óra között (8 óra);
• Északi Tömb fıbejárat (Németh István fasor felıl) recepciós-portás-járır 1 fı minden nap 07.00-07.00 óra között (24 óra);
• Tallián Gyula utcai portahelyiség 1 fı minden nap 07:00-07:00 óra között (24 óra);
• Tallián Gyula utcai gépjármőforgalmi kapu 1 fı minden nap 07:00-19:00 óra között (12 óra) kapuügyelet, majd 19:00-07:00 óra között (12 óra) járırszolgálat teljesítése;
• Belgyógyászat portahelyiség 1 fı munkanapokon 07:00-19:00 óra között (12 óra), munkaszüneti napokon 07:00-07:00 óra között (24 óra);
• „D” épület porta 1 fı minden nap 07:00-07:00 óra között (24 óra);
• Sürgısségi Betegellátó Centrum (SBC) központ aulája és váróhelyisége 1 fı minden nap 07:00-07:00 óra között (24 óra);
• 24 órás járırök 2 fı minden nap 07:00-07:00 óra között (24 óra);
• 12 órás járır 1 fı minden nap 07:00-19:00 óra között (12 óra).
Havi óraszám a központi objektumban: 6115 óra.
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház mosdósi telephely:
• Portaépület recepciós 1 fı minden nap 07:00-07:00 óra között (24 óra);
• Járır 1 fı minden nap 07:00-07:00 óra között (24 óra).
Havi óraszám a mosdósi telephelyen: 1460 óra.
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház marcali telephely:
• Portaépület recepciós 1 fı minden nap 07:00-07:00 óra között (24 óra);
• Járır 1 fı minden nap 07:00-07:00 óra között (24 óra).
Havi óraszám a mosdósi telephelyen: 1460 óra.
Az ırzésre vonatkozó terület (nem épület): Kaposvár 80.693 m2, Mosdós 299.702 m2, Marcali 62.932 m2.
Technikai eszközök telepítése: • IP videó rendszer: 1 db központ és minimum 28 db kamera telepítése,
• személyi és sorompós belépési rendszer telepítése legalább egy belépési ponton,
• Proximity kártyás beléptetı rendszer telepítése három belépési ponton,
• vagyonvédelmi riasztórendszer telepítése két helyszínen.

252 200 000

intézményi költségvetés

Egyedi beszerzés

Nemzeti

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

2015.03.10

2014.09.30 24 hónap

intézményi költségvetés

Egyedi beszerzés

Uniós

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos (Kbt. 89.§-93.§ alapján)

2015.03.19

2015.09.30 24 hónap

intézményi költségvetés

Egyedi beszerzés

Uniós

hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.
94.§-100.§)

2015.03.16

2015.07.30

2015. év

2015. év

2015. év

746034

746034

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Igen

Igen

Igen

Szolgáltatás
megrendelés

Szolgáltatás
megrendelés

Árubeszerzés

İrzés-védelemi tevékenység

Mőszaki üzemeltetés

Távhı beszerzés és hıenergia ellátó rendszer
üzemeltetésének

üzemeltetés

üzemeltetés

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház épületeinek, létesítményeinek folyamatos és szükség szerinti mértékő üzemeltetési, karbantartási, hibaelhárítási feladatainak elvégzése.
A Kórház telephelyein az ingatlan és eszközállomány üzemeltetési/felügyeleti, klasszikus hibajavítási, karbantartási feladatainak elvégzése, az ehhez kapcsolódó diszpécseri feladatok, beleértve
43 épületet összesen nettó 110.546 m2 alapterülettel, 61 felvonóval, klíma és légtechnikai rendszerekkel, villamosenergia, részben hıenergia, medikai gáz ellátó rendszerekkel, ivóvíz és
szennyvíz ellátással, kivéve az orvosi gép-, berendezés- és mőszerállomány, a kaposvári telephely hıenergia ellátás a hıközpontok kilépı pontjáig, a kaposvári telephely ivóvíz ellátás a vízmő
kilépı pontjáig, marcali telephely hıenergia ellátása, az informatikai és beléptetı rendszerek, telefon infrastruktúra, a biztonsági rendszerek (CCTV video figyelırendszerek, behatolásjelzı
rendszerek, pánikjelzı rendszerek, kaputelefon rendszerek, tőzjelzı rendszerek).

Távhıszolgáltatás 30.000 GJ/év, amelytıl Ajánlatkérı + 40 %/év mennyiséggel eltérhet (kivételt képez az Orvos-, Nıvérszálló épülete, amelynek ellátása saját kazánházról történik.) Ajánlattevı
az Ajánlatkérı által elvárt 99,5%-os üzembiztonságot teljesíteni köteles, kiesés évente max. 43,8 óra, május hó 15-e és szeptember hó 15-e között maximum 12 óra/alkalom, szeptember 15-e és
május 15-e között maximum 4 óra/alkalom.
Vételezni kívánt távhı:
• teljesítménye: 6MW, igénybejelentés alapján 9MW teljesítményig növelhetı
• mennyisége: 30.000 GJ/év + 40 %
A távhıszolgáltatás mellett nyertes ajánlattevı feladatát képezik különösen az alábbiak:
• a távhıszolgáltatáshoz kapcsolódó, az ellátás folytonosságát biztosító karbantartási, felújítási munkák elvégzése;
• a szolgáltatás mennyiségének és minıségének folyamatos figyelése, a mérık havi leolvasása;
• a szolgáltatott ill. vételezett hımennyiség mérése az Ajánlattevı tulajdonában lévı hitelesített hımennyiségmérı alapján.
A szolgáltatási feladat: a kórházi épületek (246.000 légköbméter főtött légtér) főtése, valamint 100-150 m3/nap használati melegvíz elıállítása a meglévı hıenergia ellátó rendszer
üzemeltetésével. Magában foglalja a hıenergia ellátó rendszer folyamatos (24 órás) felügyeletét, üzemeltetését, karbantartását, szükség szerinti javítását.
A szolgáltatást a kórházi épületeknél a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelı és Szolgáltató Zrt. tulajdonában lévı távfőtési szolgáltatói hıközpontról, míg az Orvosés Nıvérszállónál az Ajánlatkérı tulajdonában álló 2 db Viessmann Vitoplex 100 típusú, 285 kW teljesítményő, állandó kezelı nélküli üzemmódra mőszerezett kazánnal lehet
biztosítani. A megkövetelt üzembiztonság a kórházi tulajdonú 1 db Viessmann Vitomax 200 M241 típusú 6.600 kW teljesítményő meleg vizes kazán készenlétben tartásával
biztosítható. Üzemeltetni kell továbbá a kazánokhoz kapcsolódó kiegészítı berendezéseket, 3 db ISOPLUS elıszigetelt főtési távvezetéket, 15 db elszórtan elhelyezett
hıközpontot. A kazánok állandó kezelı nélküli üzemmódra mőszerezett meleg vizes kazánok. Üzemeltetésük állandó, folyamatos jelenlétet nem igényel. A hıenergia ellátó
rendszer két egymástól független számítógépes felügyeleti rendszerrel rendelkezik. A távfelügyeleti rendszer biztosított. A folyamatos felügyeletet ezen keresztül, a vállalkozó
24 órás diszpécser szolgálata tudja biztosítani. Vállalkozó az átalánydíj keretében köteles biztosítani az üzemeltetéshez, karbantartáshoz, hibajavításhoz szükséges eszközöket,
alkatrészeket.

420 000 000

794 000 000

36 hónap + 12
hónap

2015. év

2015. év
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746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Igen

Igen

Szolgáltatás
megrendelés

Árubeszerzés

Veszélyes hulladék-kezelési szolgáltatás
beszerzése

gyógyszerek, kábítószerek, infúziók, enterálisés csecsemıtápszerek valamint
gyógyszeralapanyagok beszerzése

egyéb

orvostechnika

Nyertes ajánlattevı feladata Ajánlatkérı részére a központi telephelyen (7400 Kaposvár Tallián Gy. u. 20-32) 1 db 30 m3-es (±5 m3), valamint a Mosdósi és Marcali telephelyen (7257 Mosdós,
Petıfi u. 4, 8700 Marcali Széchenyi u. 17-21.) 1-1 db 5 m3-es (±1 m3), az erre a célra szolgáló 0–5 °C-os hőtésre alkalmas hőtıkonténer biztosítása, melyben Ajánlatkérı a különleges kezelést
igénylı (fertızı) egészségügyi hulladékot (EWC 18 01 03) az egészségügyi intézményekben keletkezı hulladék kezelésérıl szóló 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet 4. § d) pontja szerint legfeljebb 30
napig tárol.
Nyertes ajánlattevı feladata a különleges kezelést igénylı (fertızı) egészségügyi hulladék heti egy alkalommal a fenti hőtıkonténerekbıl történı átvétele, „SZ” Kísérıjeggyel történı elszállítása,
ártalmatlanítása, és az ártalmatlanítás tényérıl az „SZ” kísérıjegy megfelelı példányának visszaküldése.
Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. §
A hulladék átvétele az Ajánlatkérı által biztosított szakemberrel együtt, a hulladék mérlegelése után történik.
18 000 000
intézményi költségvetés
Egyedi beszerzés
Nemzeti
2015.03.10
2015.07.30 12 hónap
alapján
Nyertes ajánlattevı feladata továbbá a hőtést nem igénylı vegyi összetételük miatt veszélyes hulladékok, az Ajánlatkérı által kialakított központi győjtıhelyrıl elıre egyeztetett idıpontban
történı mérlegelt átvétele, „SZ” Kísérıjeggyel történı elszállítása, ártalmatlanítása, és az ártalmatlanítás tényérıl az „SZ” kísérıjegy megfelelı példányának visszaküldése.
A hulladék átvétele az Ajánlatkérı által biztosított szakemberrel együtt történik.
Ajánlatkérı tájékoztatja ajánlattevıket, hogy nyertes ajánlattevınek nem feladata a 438/2012. (XII.29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységek ellátása. Nyertes ajánlattevı a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülı szerzıdés alapján ajánlatkérı részére hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
Az egészségügyi hulladék mennyiséges 100 tonna, mely mennyiségtıl Ajánlatkérı a szerzıdés teljesítése során legfeljebb + 40 %-kal eltérhet.

477 rész tekintetében gyógyszerek, kábítószerek, infúziók, enterális- és csecsemıtápszerek valamint gyógyszeralapanyagok beszerzése

396 543 560

intézményi költségvetés

Egyedi beszerzés

Uniós

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

2015.04.30

2015.06.29

12 hónap

HP E 5412-92-PoE+ /2 XG v2 zl Switch with premium Software (1 db)
HP 1500W PoE+ Power supply (5 db)
HP X132 10G SFP+ LC LR Transceiver (8 db)
24p Gig-T v2 zl Module (6 db)
HP E5406-44G-PoE+/2XG-SFP+ v2 zl (3 db)

18 753 700

intézményi költségvetés

Egyedi beszerzés

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. §
alapján

2015.03.31

2015.08.30 2 hónap

10 710 000

intézményi költségvetés

Egyedi beszerzés

Nemzeti

hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.
94.§-100.§)

2014.11.17

2014.05.20 12 hónap

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. §
alapján

2015.03.20

2015.09.30

2015. év

Somogy Megyei Kaposi
746034
Mór Oktató Kórház

Igen

Árubeszerzés

Hálózati aktív eszköz beszerzés

informatika

2015. év

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Igen

Szolgáltatás
megrendelés

Cato-licencek beszerzése

informatika

2015. év

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Igen

Árubeszerzés

Festékpatronok beszerzése

informatika

festékpatronok

683 000

intézményi költségvetés

Egyedi beszerzés

2015. év

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Igen

Árubeszerzés

Média eszközök beszerzése

informatika

cd, dvd beszerzés

525 500

intézményi költségvetés

Központosított
beszerzés

KEF

Nemzeti

központosított közbeszerzés keretén
belül
Kbt. 110. § (4) bekezdés b) pontja
alapján, újranyitásos eljárás

2015.03.20

2015.07.30 12 hónap

2015. év

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Igen

Árubeszerzés

Tooner és festékszalag beszerzés

informatika

tooner, festékszalagok

34 346 392

intézményi költségvetés

Központosított
beszerzés

KEF

Nemzeti

központosított közbeszerzés keretén
belül
Kbt. 110. § (4) bekezdés b) pontja
alapján, újranyitásos eljárás

2015.03.20

2015.09.30

2015. év

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Nem

Építési beruházás

Építési beruházás a Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház Mosdósi és Töröcskei
Telephelyein a DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001
számú projekt keretében

egyéb

Építési beruházás a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Mosdósi és Töröcskei Telephelyein a DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 számú projekt keretében, mely magában foglalja a mosdós
gyógytornaterem és kapcsolódó helyiségek részleges átalakítását és felújítását 226 m2 alapterületen, valamint 149 m2 épületrész teljes körő akadálymentesítését. Magában foglalja továbbá a
Töröcske Munkaterápiás foglalkoztató részleges átalakítását és felújítását 465 m2 alapterületen, valamint 415 m2 épületrész teljeskörő akadálymentesítést.

24 139 997

EU forrás

Egyedi beszerzés

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. §
alapján

2015.03.13

2015.06.30 2 hónap

2015. év

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Nem

Árubeszerzés

Orvostechnikai eszközök beszerzése a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére a
orvostechnika
DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 számú projekt
keretében

12 266 441

EU forrás

Egyedi beszerzés

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. §
alapján

2015.03.13

2015.06.30 1 hónap

2015. év

Somogy Megyei Kaposi
746034
Mór Oktató Kórház

Árubeszerzés

Adásvételi szerzıdés patológiai eszközök
vásárlására, a Somogy megyei Komplex
Onkológiai Centrum sugárterápiás és
orvostechnika
patológiai eszközparkjának fejlesztése a TIOP2.2.6-12/A-2013-0010 számú pályázat
megvalósítása érdekében

22 047 244

EU forrás

Egyedi beszerzés

Nemzeti

hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja alapján

2015.03.23

2015.05.11 1,5 hónap

61 417 000

EU forrás

Egyedi beszerzés

Uniós

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

2015.06.01

2015.08.31 2 hónap

96 062 000

EU forrás

Egyedi beszerzés

Uniós

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

2015.06.01

2015.08.31 2 hónap

21 823 247

EU forrás

Egyedi beszerzés

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. §
alapján

2015.08.13

2015.09.18 35 nap

12 741 500

EU forrás

Egyedi beszerzés

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. §
alapján

2015.08.13

2015.09.18 35 nap

Nem

2015. év

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Nem

Árubeszerzés

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 Mobília
beszerzés

bútor

2015. év

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Nem

Árubeszerzés

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 Orvosi
mőszerek beszerzése

orvostechnika

2015. év

2015. év

746034

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Nem

Nem

Árubeszerzés

Árubeszerzés

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 Tartalékkerete
orvostechnika
terhére orvosi mőszerek beszerzése

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 Tartalékkerete
bútor
terhére orvosi mobíliák beszerzése

Ajánlatkérı az alábbi licenceket kívánja megvásárolni:
• 1 db gyógyszerész licenc (gyártás elıkészítés),
• 2 db orvosi licenc.
A közbeszerzés tárgya magában foglalja a szerelést a teljesítési helyszíneken, illetve az üzembe helyezést is.

1. rész: Kardiológiai eszközök:
2. rész: Pszichiátriai tesztek:
3. rész: Pulmonológiai eszközök:
4. rész: Egyéb orvostechnikai eszközök:

1) Rutin mikroszkóp 3 db
2) Kétszeres nagyítású objektív 3 db
3) Fotó-dokumentációs mikroszkóp 1 db
4) Rotációs mikrotom 1 db
Adásvételi szerzıdés keretében orvosi mobiliák beszerzése az alábbiak szerint:
• 30 db min. 3 részes kórtermi ágy elektromos emeléső, gördíthetı kivitel;
• 95 db min. 2 részes kórtermi ágy, fix magasságú, gördíthetı kivitel;
• 40 db matrac;
• 15 db ágyrács pár;
• 120 db éjjeliszekrény;
• 97 db látogató szék;
• 11 db ebédlı asztal;
• 68 db ebédlı szék;
• 60 db szivacsmatrac inkontinencia huzatban;
• 10 db antidecubitus matrac.

Adásvételi szerzıdés keretében orvosi mőszerek beszerzése az alábbiak szerint:
1. rész: 1 db endoszkópos ultrahangdiagnosztikai berendezés, 1 db ultrahangos bronchoszkóp (EBUS) és 1 db terápiás videóbronchoszkóp beszerzése;
2. rész: 1 db komplex (elülsı, hátsó) vitrectomia eszközrendszer (1 db Vitrectomiás és Phaco készülék és 1 db Szemészeti Optikai Koherencia Tomográf készülék) beszerzése;
3. rész: 1 db Arthroscopos torony beszerzése.
Adásvételi szerzıdés keretében orvosi mőszerek beszerzése az alábbiak szerint:
1 db videodermatoszkóp dokumentáló rendszerrel, automatikus kiértékeléssel;
2 db infúziós pumpa;
1 db hordozható inkubátor;
1 db újszülött újraélesztı készülék;
1 db újszülött melegítı/újraélesztı asztal;
1 db kékfény terápiás ágy;
2 db betegırzı monitor;
1 db flexibilis diagnosztikus Naso-Pharyngo-Laryngoscop;
2 db tálca patológiai kézimőszerek;
1 db tálca szájsebészeti kézimőszerek;
1 db defibrillátor;
1 db UH vizsgáló fej.
orvosi mobíliák beszerzése az alábbiak szerint:
75 db várószék, betegek részére, fémvázra épített rétegeltlemez palást rajta tisztítható mőbır kárpit;
2 db fémfogas, öltözıbe betegek részére;
5 db infúziós állvány;
1 db mőszerszekrény;
1 db proktológiai vizsgáló ágy;
20 db kórtermi kisasztal;
35 db éjjeli szekrény, betegágyak mellé, jobbos-balos kivitelben;
5 db betegszállító fekvı kocsi, kétrészes, állítható fejtámasszal, magasságállíthatósággal, oldalráccal;
15 db betegszállító ülıkocsi;
1 db falifogas;
1 db állófogas fém;
5 db betegszék, karral;
1 db gyógyszerszekrény, kétajtós, ajtókban tároló rekeszekkel, belsı polcokkal;
3 db étkezı asztal;
3 db infúziós állvány, ágyra szerelhetı, dönthetı;
20 db látogató szék;
2 db forgószék, háttámlás, görgıs forgószék;
5 db kárpitozott üléső ülıke, fém vázon;
5 db kárpitozott támlás szék;
1 db fellépı zsámoly;
1 db gyógyszerelı kocsi-gyógyszerosztó kocsi;
1 db kötözı kocsi;
1 db mőszerkocsi, rozsdamentes, kétpolcos.

12 hónap + 12
hónap

12 hónap + 12
hónap

2015. év

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Nem

Árubeszerzés

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0031
Általános mobíliák beszerzése

bútor

2015. év

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Nem

Árubeszerzés

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0031
Orvosi mobíliák beszerzése

bútor

2015. év

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Nem

Árubeszerzés

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0031
Orvosi mőszerek beszerzése

orvostechnika

2015. év

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Nem

Árubeszerzés

KEOP-5.6.0/E/15
CT-berendezés beszerzése

orvostechnika

2015. év

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Nem

Szolgáltatás
megrendelés

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 Mőszaki
ellenıri szolgáltatás

egyéb

2015. év

Somogy Megyei Kaposi
746034
Mór Oktató Kórház

Igen

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. §
alapján

2015.05.01

2015.07.01 45 nap

24 906 160

EU forrás

Egyedi beszerzés

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. §
alapján

2015.05.01

2015.07.01 45 nap

21 700 000

EU forrás

Egyedi beszerzés

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. §
alapján

2015.05.01

2015.07.01 45 nap

22 908 390

EU forrás

Egyedi beszerzés

Uniós

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

2015.05.01

2015.07.01 75 nap

15 748 000

EU forrás

Egyedi beszerzés

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. §
alapján

2015.06.01

2015.07.31 12 hónap

2014.04.01

2014.04.01 24 hónap

üzemanyag

40 000 000

intézményi költségvetés

100 darab számítógép beszerzése

49 359 085

EU forrás

Központosított
beszerzés

1 db kazánház, 2 db főtési távvezeték, 4 db hıközıpont üzemeltetése

13 200 000

intézményi költségvetés

Egyedi beszerzés

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. §
alapján

2015.06.30

2015.10.30 24 hónap

A szoftver és hardver elemek mőszaki paramétereinek folyamatos felügyelete

15 960 000

intézményi költségvetés

Egyedi beszerzés

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. §
alapján

2015.06.30

2015.10.30

86 400 000

intézményi költségvetés

Egyedi beszerzés

Uniós

hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.
94.§-100.§)

2014.11.21

2015.07.30 36 hónap

egyéb

Állami Egészségügyi Ellátó
Nem
Központ

Árubeszerzés

2015. év

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Igen

Szolgáltatás
megrendelés

Marcali telephely hıenergia ellátó rendszer
üzemeltetése, karbantartása, javítása

2015. év

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

Igen

Szolgáltatás
megrendelés

Radiológiai információs rendszer üzemeltetése informatika

Szolgáltatás
megrendelés

Az intézményben mőködı e-Medsolution
egészségügyi informatikai rendszer
szoftverkövetési, jogszabály-követési és
karbantartási szolgáltatásainak folyamatos
elvégzése

Igen

Egyedi beszerzés

üzemanyag beszerzés

746034

Somogy Megyei Kaposi
Mór Oktató Kórház

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 kódszámú, „A súlyponti Kaposi Mór Oktató Kórház komplex infrastruktúra fejlesztése az integrált Somogy
megyei, balatoni egészségügyi ellátórendszer érdekében” címő pályázati projekt megvalósításához mőszaki ellenırzés szolgáltatások nyújtása.

EU forrás

Árubeszerzés

2015. év

746034

1 db CT-berendezés beszerzése

22 908 390

Központosított
beszerzés

TIOP 2.3.3 "Nemzeti Egészségügyi
Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Térségi,
funkcionálisan integrált intézményközi
informatika
információs rendszerek kiépítéséhez szükséges
helyi infrastruktúra fejlesztések"

2015. év

általános mobíliák beszerzése az alábbiak szerint:
aula bútor 1db
éjjeliszekrény jobbos és ballos kivitelben 20 db
betegszekrény 20 db
kórtermi ülıke 20 db
folyosói betegváró szék 40 db
alsó szekrény, 90 széles x 60 x 85 magas, 2 ajtós, 15 cm-es lábbal, FALCO314 FS/02 szürke, 18 mm-es laminált fertıtleníthetı bútorlap 4 db
felsı szekrény, 90 széles x 30 x 85 magas, 2 ajtós, FALCO314 FS/02 szürke, 18 mm-es laminált fertıtleníthetı bútorlap 4 db
gurulós, háttámlás labor forgószék 2 db
heverı, ügyeletes orvosi szobákba, ágynemőtartós, 90 cm széles, 6 db
fertıtlenítıszer adagoló 50 db
papírtörölközı tartó 25 db
lábpedálos, rozsdamentes badella 20 db
lábpedálos, rozsdamentes badella 15 db
piperepolc 25 db
állófogas fém 10 db
zuhanyfüggöny 10 db
orvosi mobíliák beszerzése az alábbiak szerint:
2 db univerzális elektromos ágy,
6 db normál kórtermi ágy,
8 db matrac,
2 db intenzív ágy,
6 db betegszállító kocsi (fekvı, oldalráccsal),
8 db betegszállító kocsi (ülı),
6 db SONNENBURG mőszerasztal,
4 db nagymérető mőszerasztal,
6 db kismérető mőszerasztal,
4 db tampontartós asztal,
6 db fellépı zsámoly („feles”),
4 db fellépı zsámoly („egyes”),
4 db fellépı zsámoly („kettes”),
6 db ülıke,
10 db mőtıi szék,
14 db infúziós állvány,
4 db gyógyszerelı szekrény,
4 db szennyesgyőjtı állvány (rozsdamentes),
4 db rozsdamentes szennyes (hulladék) konténer,
1 db fürdetıszék,
1 db szoba wc,
1 db szekrényes ágyazó kocsi rozsdamentes 2 zsákkal,
3 db gyógyszerszekrény,
1 db halottszállító kocsi,
3 db
paraván
(háromrészes,
rozsdamentes),
1.
rész:
1 db közép
kategóriás,
color-doppler, multifunkcionális ultrahang készülék beszerzése;
2. rész: 1 db nagy hasi feltáró beszerzése;
3. rész: 1 db 12-csatornás EKG készülék, 1 db betegırzı-transzport monitor, 3 db volumetrikus infúziós pumpa, 2 db fecskendıs gyógyszeradagoló pumpa, 1 db defibrillátor monitor beszerzése.

üzemeltetés

informatika

Az intézményben mőködı e-Medsolution egészségügyi informatikai rendszer szoftverkövetési, jogszabály-követési és karbantartási szolgáltatásainak folyamatos elvégzése az alábbiak szerint:
• e-MedSolution/Progress/WebSphere szoftver licencek karbantartása és követése:
o 1800 db e-MedSolution integrált webes kórházi rendszer nevesített licenc a szerzıdéskötéskor az intézményben használt modulokkal, interfészekkel és funkcionalitással;
o 100 db e-Medsolution háziorvosi licenc;
o 195 db Progress adatbázis kezelı rendszer licenc;
o 1 db. WebSphere Express Application licenc.
• Az alábbi szoftver termékek rendelkezésre bocsátása a szerzıdés idıtartamán belül:
o 405 db e-Medsolution nevesített licenc a szerzıdéskötéskor használt modulokkal, interfészekkel és funkcionalitással.

1 A beszerzést kezdeményezı megjelölése.
2 Az adatszolgáltatás tartalmilag nem azonos az ajánlatkérı közbeszerzési tervével. Az ajánlatkérı már költségvetése tervezésekor (vagy üzleti tervének összeállításakor) számol a vizsgált idıszakban felmerülı beszerzésekkel. Tekintettel arra, hogy a költségvetésbe (üzleti tervbe) be kell tervezni a beszerzések fedezetéül szolgáló összegeket, az igény felmérése ehhez az idıponthoz köthetı – tehát ilyen értelemben elızetes adatszolgáltatásról van szó.
3 A kezdeményezınek a táblázatban szerepeltetnie szükséges valamennyi, a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet (Kr.) hatálya alá tartozó beszerzését, ideértve a Kbt. kivételi körébe tartozó beszerzéseit is.

A legördülı menüknél jelölje ki a célmezıt, majd a mezı jobb oldalán megjelenı háromszög ábrára kattintva, a megjelenı listából válasszon. Amennyiben a mezık száma nem elegendı, üres sor másolásával a táblázat bıvíthetı.

KEF

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b)
alapján

KEF

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b)
alapján

12 hónap + 12
hónap

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatszolgáltatás formája jelen táblázat szerkeszthetı változatának megküldése. Más adattartalommal, más formátumban, más szervezeteknek megküldött közbeszerzési terv nem megfelelı.
Valamennyi oszlop kitöltése kötelezı.

Igen

Árubeszerzés

biztosítás

vis maior

Nem

Építési beruházás

élelmiszer

struktúra támogatás

Szolgáltatás
megrendelés

fordítástolmácsolás,
lektorálás

Építési koncesszió

fűtés

Szolgáltatási koncesszió

gáz
gépjármű
informatika
irodaszer
irodatechnika
karbantartás,
felújítás
közfoglalkoztatás
nyomda
orvostechnika
őrzés-védelem
szállás, repülőjegy,
utazásszervezés
szállítmányozás
takarítás
utalvány
üzemeltetés
villamos energia
kommunikáció, pr,
média
bútor
egyéb

Központosított
beszerzés
Egyedi beszerzés

BVOP

Nemzeti

KEF

Uniós

intézményi költségvetés

ÁGAZATI ( a 46/2012.
(III.28.) Korm.rend.
alapján)

EU forrás

ÖSSZEVONT (a 27/2015
(II.25.) Korm.rend.
alapján)

vis maior és intézményi
költségvetés
struktúra támogatás és
költségvetés
egyéb támogatás, forrás

a 247/2014 (X.1)
Korm.rend. alapján

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)
meghívásos eljárás (Kbt. 84.§-88§
alapján)

hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos (Kbt. 89.§-93.§ alapján)
hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.§ (4)
alapján)
hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.
94.§-100.§)
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
(Kbt. 122.(7) b) alapján)
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd (Kbt. 101.§-107.§
alapján)
Versenypárbeszéd (Kbt. 122.§ (4)
alapján)
Keretmegállapodásos eljárás második
Keretmegállapodásos eljárás második
része – konzultáció
Keretmegállapodásos eljárás második
Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ (1) a)
alapján

Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján
218/2011 (X. 19.) Korm. rendelet

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelettel összefüggı adatszolgáltatása
2015. évre tervezett közbeszerzéseirıl
Árubeszerzés
Építési beruházás
SzolgáltatásKezdeményezı 1 megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási
koncesszió
Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Idıbeli ütemezés

A (köz)beszerzés tárgya

Árubeszerzés

Orvos szakmai anyagok
beszerzése

Árubeszerzés

Laboratóriumi reagensek
beszerzése és a vizsgálatok
végzéséhez szükséges
laboratóriumi mőszerek
biztosítása

Árubeszerzés

Papír-írószer és irodai
kellékek, újrahasznosított
anyagok, valamint
nyomtatványok beszerzése

A
(köz)beszerzés
tárgyának
kategóriája

orvostechnika

orvostechnika

irodaszer

Árubeszerzés

Papír-írószer és irodai
kellékek, újrahasznosított
anyagok, valamint
nyomtatványok beszerzése

Árubeszerzés

Angiográfiai, interventionális
radiológiai,
orvostechnika
neurointerventionális és
haemodinamikai eszközök
szállítása

Szolgáltatás
megrendelés

irodaszer

İrzés-védelemi tevékenység ırzés-védelem

Mennyisége (mértékegység)

264 részben orvos szakmai anyag beszerzés
1. rész - HbA1c vizsgálathoz laboratóriumi reagensek és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi mőszerek biztosítása
2. rész – Hematológiai laboratóriumi reagensek és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi mőszerek biztosítása
3. rész – Hemostasis laboratóriumi reagensek és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi mőszerek biztosítása
4. rész – Kémiai-immunkémiai laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi automaták biztosítása
5. rész – Vizelet általános és üledék vizsgálat laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges laboratóriumi mőszerek biztosítása
6. rész – Vérgáz analizátor laboratóriumi reagensek beszerzése és a vizsgálatok végzéséhez szükséges mőszerek biztosítása
7. rész – Vércukor mérı készülék és laboratóriumi reagensek beszerzése
A.3510-148 Reuma kezelılap A/6 karton 2 oldalas 6000 db
A.3510-170 Gyógykezelési lap A/5 karton 2oldalas 7000 db
A.3510-173/A Szakrendelési gyógykezelési napló A/4 100 lapos 20db/könyv
A.3510-217 Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra 800 db
A.3510-265/V Orvosi vélemény a gépjármővezetıi alk.-ról A/5 150 db
B.12-113/V Készletkivételezési bizonylat 25x4 lapos 13 tétel 10 tömb
C.3064-6-7 Onkológiai tasak férfi/nöi 30 db
C.3110-49/V/UJ Halottvizsgálati bizonyítvány A/4 4pld 2200 db
C.3321-47 Gondozottak tasakja A/5 karton 200 db
C.3321-61 Röntgen filmtasak 37cmx41,5cm 600 db
C.3341-49 gyermek eü. kiskönyv 1400 db
C.3410-7 Lázlap A/3 2oldalas 14000 db
C.3410-109 Mosási jegyzék 50x2 lapos 450 tömb
C.3410-194 Gyógyszernyilvántartás A/5 karton 2oldalas 1000 db
C.3410-237 Mütéti napló 100 lapos A/4 50 db/könyv
C.3410-281 Gyermek lázlap A/3 2oldalas 2400 db
C.3410-295 Csecsemö lázlap A/3 2oldalas 2400 db
C.3426-41 Transzfúziós szolgálat munkanaplója 50 lapos A/3 15 db/könyv
C.3426-63/A Vér,vérkészítmény-igénylılap 50x2 lap 150 tömb
C.3510-208 Ideggond.tasak A/5 karton 800 db
C.3110-52/V/ÚJ Halottvizsgálati (preinatális) bizonyítvány 100 db
Munkavédelmi oktatási napló A/4 DE934 5 db
Tőzvédelmi oktatási napló A/4 DE937 5db
Osztálynapló 100 lapos (C.3410-141 lapból) 10 db
V hajtogatott natúr kéztörlı 250 lapos 30000 csomag
Különféle papír-írószer és irodai kellékek, valamint nyomtatványok beszerzése az alábbiak szerint:
1. rész: Nyomtatványok beszerzése, összesen 56 810 db és 1 495 tömb mennyiségben.
2. rész: Irodaszer beszerzése, összesen 7 356 105 db, 3 562 doboz, 135 csomag, 520 tekercs és 500 ív mennyiségben (71., 72., 73. tételek esetében 100 %-ban újrahasznosított anyagból
gyártott termékek).
3. rész: Papír termékek beszerzése, összesen 198 300 db és 30 000 csomag mennyiségben (1, 2, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17. tételek esetében 100 %-ban újrahasznosított anyagból gyártott
termékek).

Angiográfiai, interventionális radiológiai, neurointerventionális és haemodinamikai eszközök szállítása 21 részben

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház központi objektum:
• Északi Tömb fıbejárat (Németh István fasor felıl) recepciós 1 fı munkanapokon 07:30-15:30 óra között (8 óra);
• Északi Tömb fıbejárat (Németh István fasor felıl) recepciós-portás-járır 1 fı minden nap 07.00-07.00 óra között (24 óra);
• Tallián Gyula utcai portahelyiség 1 fı minden nap 07:00-07:00 óra között (24 óra);
• Tallián Gyula utcai gépjármőforgalmi kapu 1 fı minden nap 07:00-19:00 óra között (12 óra) kapuügyelet, majd 19:00-07:00 óra között (12 óra) járırszolgálat teljesítése;
• Belgyógyászat portahelyiség 1 fı munkanapokon 07:00-19:00 óra között (12 óra), munkaszüneti napokon 07:00-07:00 óra között (24 óra);
• „D” épület porta 1 fı minden nap 07:00-07:00 óra között (24 óra);
• Sürgısségi Betegellátó Centrum (SBC) központ aulája és váróhelyisége 1 fı minden nap 07:00-07:00 óra között (24 óra);
• 24 órás járırök 2 fı minden nap 07:00-07:00 óra között (24 óra);
• 12 órás járır 1 fı minden nap 07:00-19:00 óra között (12 óra).
Havi óraszám a központi objektumban: 6115 óra.
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház mosdósi telephely:
• Portaépület recepciós 1 fı minden nap 07:00-07:00 óra között (24 óra);
• Járır 1 fı minden nap 07:00-07:00 óra között (24 óra).
Havi óraszám a mosdósi telephelyen: 1460 óra.
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház marcali telephely:
• Portaépület recepciós 1 fı minden nap 07:00-07:00 óra között (24 óra);
• Járır 1 fı minden nap 07:00-07:00 óra között (24 óra).
Havi óraszám a mosdósi telephelyen: 1460 óra.
Az ırzésre vonatkozó terület (nem épület): Kaposvár 80.693 m2, Mosdós 299.702 m2, Marcali 62.932 m2.
Technikai eszközök telepítése:
• IP videó rendszer: 1 db központ és minimum 28 db kamera telepítése,
• személyi és sorompós belépési rendszer telepítése legalább egy belépési ponton,
• Proximity kártyás beléptetı rendszer telepítése három belépési ponton,
• vagyonvédelmi riasztórendszer telepítése két helyszínen.

A beszerzést
központosított
Becsült érték (nettó Ft)
beszerzésen
keresztül kívánja
megvalósítani?

Tervezett
eljárásrend
(nemzeti,
uniós)

Tervezett eljárás típus

az eljárás
szerzıdéskötés
megindításána
tervezett
k idıpontja
idıpontja
(éééé.hh.nn)
(éééé.hh.nn)

Szerzıdés idıbeli
hatálya (hónap)

1 731 259 830

Nem

Uniós

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

2015.03.20

2015.09.30 12 hónap + 12 hónap

650 112 660

Nem

Nemzeti

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

2015.03.16

2015.09.30 36 hónap

3 260 563

Igen

2015.02.10

2015.06.30 12 hónap

44 856 784

Nem

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján

2015.07.01

2015.09.30 12 hónap + 12 hónap

148 122 000

Nem

Uniós

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

2015.03.20

2015.09.30 12 hónap + 12 hónap

252 200 000

Nem

Nemzeti

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

2015.03.10

2014.09.30 24 hónap

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Szolgáltatás
megrendelés

Szolgáltatás
megrendelés

Szolgáltatás
megrendelés

Árubeszerzés

Mőszaki üzemeltetés

üzemeltetés

Távhı beszerzés és hıenergia
ellátó rendszer
üzemeltetés
üzemeltetésének

Veszélyes hulladék-kezelési
szolgáltatás beszerzése

gyógyszerek, kábítószerek,
infúziók, enterális- és
csecsemıtápszerek valamint
gyógyszeralapanyagok
beszerzése

egyéb

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház épületeinek, létesítményeinek folyamatos és szükség szerinti mértékő üzemeltetési, karbantartási, hibaelhárítási feladatainak elvégzése.
A Kórház telephelyein az ingatlan és eszközállomány üzemeltetési/felügyeleti, klasszikus hibajavítási, karbantartási feladatainak elvégzése, az ehhez kapcsolódó diszpécseri feladatok,
beleértve 43 épületet összesen nettó 110.546 m2 alapterülettel, 61 felvonóval, klíma és légtechnikai rendszerekkel, villamosenergia, részben hıenergia, medikai gáz ellátó rendszerekkel,
ivóvíz és szennyvíz ellátással, kivéve az orvosi gép-, berendezés- és mőszerállomány, a kaposvári telephely hıenergia ellátás a hıközpontok kilépı pontjáig, a kaposvári telephely ivóvíz
ellátás a vízmő kilépı pontjáig, marcali telephely hıenergia ellátása, az informatikai és beléptetı rendszerek, telefon infrastruktúra, a biztonsági rendszerek (CCTV video figyelırendszerek,
behatolásjelzı rendszerek, pánikjelzı rendszerek, kaputelefon rendszerek, tőzjelzı rendszerek).

Távhıszolgáltatás 30.000 GJ/év, amelytıl Ajánlatkérı + 40 %/év mennyiséggel eltérhet (kivételt képez az Orvos-, Nıvérszálló épülete, amelynek ellátása saját kazánházról történik.)
Ajánlattevı az Ajánlatkérı által elvárt 99,5%-os üzembiztonságot teljesíteni köteles, kiesés évente max. 43,8 óra, május hó 15-e és szeptember hó 15-e között maximum 12 óra/alkalom,
szeptember 15-e és május 15-e között maximum 4 óra/alkalom.
Vételezni kívánt távhı:
• teljesítménye: 6MW, igénybejelentés alapján 9MW teljesítményig növelhetı
• mennyisége: 30.000 GJ/év + 40 %
A távhıszolgáltatás mellett nyertes ajánlattevı feladatát képezik különösen az alábbiak:
• a távhıszolgáltatáshoz kapcsolódó, az ellátás folytonosságát biztosító karbantartási, felújítási munkák elvégzése;
• a szolgáltatás mennyiségének és minıségének folyamatos figyelése, a mérık havi leolvasása;
• a szolgáltatott ill. vételezett hımennyiség mérése az Ajánlattevı tulajdonában lévı hitelesített hımennyiségmérı alapján.
A szolgáltatási feladat: a kórházi épületek (246.000 légköbméter főtött légtér) főtése, valamint 100-150 m3/nap használati melegvíz elıállítása a meglévı hıenergia ellátó rendszer
üzemeltetésével. Magában foglalja a hıenergia ellátó rendszer folyamatos (24 órás) felügyeletét, üzemeltetését, karbantartását, szükség szerinti javítását.
A szolgáltatást a kórházi épületeknél a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelı és Szolgáltató Zrt. tulajdonában lévı távfőtési szolgáltatói hıközpontról, míg az Orvosés Nıvérszállónál az Ajánlatkérı tulajdonában álló 2 db Viessmann Vitoplex 100 típusú, 285 kW teljesítményő, állandó kezelı nélküli üzemmódra mőszerezett kazánnal lehet
biztosítani. A megkövetelt üzembiztonság a kórházi tulajdonú 1 db Viessmann Vitomax 200 M241 típusú 6.600 kW teljesítményő meleg vizes kazán készenlétben tartásával
biztosítható. Üzemeltetni kell továbbá a kazánokhoz kapcsolódó kiegészítı berendezéseket, 3 db ISOPLUS elıszigetelt főtési távvezetéket, 15 db elszórtan elhelyezett
hıközpontot. A kazánok állandó kezelı nélküli üzemmódra mőszerezett meleg vizes kazánok. Üzemeltetésük állandó, folyamatos jelenlétet nem igényel. A hıenergia ellátó
rendszer két egymástól független számítógépes felügyeleti rendszerrel rendelkezik. A távfelügyeleti rendszer biztosított. A folyamatos felügyeletet ezen keresztül, a
vállalkozó 24 órás diszpécser szolgálata tudja biztosítani. Vállalkozó az átalánydíj keretében köteles biztosítani az üzemeltetéshez, karbantartáshoz, hibajavításhoz szükséges
eszközöket, alkatrészeket.

420 000 000

794 000 000

Nem

Uniós

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
(Kbt. 89.§-93.§ alapján)

2015.03.19

2015.09.30 24 hónap

Nem

Uniós

hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 94.§-100.§)

2015.03.16

2015.07.30 36 hónap + 12 hónap

Nyertes ajánlattevı feladata Ajánlatkérı részére a központi telephelyen (7400 Kaposvár Tallián Gy. u. 20-32) 1 db 30 m3-es (±5 m3), valamint a Mosdósi és Marcali telephelyen (7257
Mosdós, Petıfi u. 4, 8700 Marcali Széchenyi u. 17-21.) 1-1 db 5 m3-es (±1 m3), az erre a célra szolgáló 0–5 °C-os hőtésre alkalmas hőtıkonténer biztosítása, melyben Ajánlatkérı a
különleges kezelést igénylı (fertızı) egészségügyi hulladékot (EWC 18 01 03) az egészségügyi intézményekben keletkezı hulladék kezelésérıl szóló 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet 4. § d)
pontja szerint legfeljebb 30 napig tárol.
Nyertes ajánlattevı feladata a különleges kezelést igénylı (fertızı) egészségügyi hulladék heti egy alkalommal a fenti hőtıkonténerekbıl történı átvétele, „SZ” Kísérıjeggyel történı
elszállítása, ártalmatlanítása, és az ártalmatlanítás tényérıl az „SZ” kísérıjegy megfelelı példányának visszaküldése.
A hulladék átvétele az Ajánlatkérı által biztosított szakemberrel együtt, a hulladék mérlegelése után történik.
18 000 000 Nem
Nemzeti
Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján
2015.03.10
2015.07.30 12 hónap
Nyertes ajánlattevı feladata továbbá a hőtést nem igénylı vegyi összetételük miatt veszélyes hulladékok, az Ajánlatkérı által kialakított központi győjtıhelyrıl elıre egyeztetett idıpontban
történı mérlegelt átvétele, „SZ” Kísérıjeggyel történı elszállítása, ártalmatlanítása, és az ártalmatlanítás tényérıl az „SZ” kísérıjegy megfelelı példányának visszaküldése.
A hulladék átvétele az Ajánlatkérı által biztosított szakemberrel együtt történik.
Ajánlatkérı tájékoztatja ajánlattevıket, hogy nyertes ajánlattevınek nem feladata a 438/2012. (XII.29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos tevékenységek ellátása. Nyertes ajánlattevı a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülı szerzıdés alapján ajánlatkérı részére hulladékgazdálkodási
Az egészségügyi hulladék mennyiséges 100 tonna, mely mennyiségtıl Ajánlatkérı a szerzıdés teljesítése során legfeljebb + 40 %-kal eltérhet.

orvostechnika 477 rész tekintetében gyógyszerek, kábítószerek, infúziók, enterális- és csecsemıtápszerek valamint gyógyszeralapanyagok beszerzése

HP E 5412-92-PoE+ /2 XG v2 zl Switch with premium Software (1 db)
HP 1500W PoE+ Power supply (5 db)
HP X132 10G SFP+ LC LR Transceiver (8 db)
24p Gig-T v2 zl Module (6 db)
HP E5406-44G-PoE+/2XG-SFP+ v2 zl (3 db)

396 543 560 Nem

Uniós

18 753 700

Nem

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján

2015.03.31

2015.08.30 2 hónap

10 710 000

Nem

Nemzeti

hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 94.§-100.§)

2014.11.17

2014.05.20 12 hónap

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján

2015.03.20

2015.09.30 12 hónap + 12 hónap

2015.03.20

2015.07.30 12 hónap

2015.03.20

2015.09.30 12 hónap + 12 hónap

2015.03.23

2015.05.11 1,5 hónap

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Árubeszerzés

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Szolgáltatás
megrendelés

Cato-licencek beszerzése

informatika

Árubeszerzés

Festékpatronok beszerzése

informatika

festékpatronok

683 000

Nem

Nemzeti

Árubeszerzés

Média eszközök beszerzése

informatika

cd, dvd beszerzés

525 500

Igen

Nemzeti

Árubeszerzés

Tooner és festékszalag
beszerzés

informatika

tooner, festékszalag

34 346 392

Igen

Nemzeti

Árubeszerzés

Adásvételi szerzıdés
patológiai eszközök
vásárlására, a Somogy megyei
Komplex Onkológiai
Centrum sugárterápiás és
orvostechnika
patológiai eszközparkjának
fejlesztése a TIOP-2.2.6-12/A2013-0010 számú pályázat
megvalósítása érdekében

1) Rutin mikroszkóp 3 db
2) Kétszeres nagyítású objektív 3 db
3) Fotó-dokumentációs mikroszkóp 1 db
4) Rotációs mikrotom 1 db

22 047 244

Nem

Nemzeti

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház
Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház
Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Hálózati aktív eszköz
beszerzés

informatika

Ajánlatkérı az alábbi licenceket kívánja megvásárolni:
• 1 db gyógyszerész licenc (gyártás elıkészítés),
• 2 db orvosi licenc.
A közbeszerzés tárgya magában foglalja a szerelést a teljesítési helyszíneken, illetve az üzembe helyezést is.

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

központosított közbeszerzés keretén belül
Kbt. 110. § (4) bekezdés b) pontja alapján,
újranyitásos eljárás
központosított közbeszerzés keretén belül
Kbt. 110. § (4) bekezdés b) pontja alapján,
újranyitásos eljárás

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122.
§ (7) bekezdés a) pontja alapján

2015.04.30

2015.06.29

12 hónap

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Árubeszerzés

TIOP-2.2.7-07/2F/2-20090001 Mobília beszerzés

Árubeszerzés

TIOP-2.2.7-07/2F/2-20090001 Orvosi mőszerek
beszerzése

Árubeszerzés

Árubeszerzés

Árubeszerzés

TIOP-2.2.7-07/2F/2-20090001 Tartalékkerete terhére
orvosi mőszerek beszerzése

TIOP-2.2.7-07/2F/2-20090001 Tartalékkerete terhére
orvosi mobíliák beszerzése

bútor

orvostechnika

orvostechnika

bútor

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0031
Általános mobíliák
bútor
beszerzése

Adásvételi szerzıdés keretében orvosi mobiliák beszerzése az alábbiak szerint:
• 30 db min. 3 részes kórtermi ágy elektromos emeléső, gördíthetı kivitel;
• 95 db min. 2 részes kórtermi ágy, fix magasságú, gördíthetı kivitel;
• 40 db matrac;
• 15 db ágyrács pár;
• 120 db éjjeliszekrény;
• 97 db látogató szék;
• 11 db ebédlı asztal;
• 68 db ebédlı szék;
• 60 db szivacsmatrac inkontinencia huzatban;
• 10 db antidecubitus matrac.

Adásvételi szerzıdés keretében orvosi mőszerek beszerzése az alábbiak szerint:
1. rész: 1 db endoszkópos ultrahangdiagnosztikai berendezés, 1 db ultrahangos bronchoszkóp (EBUS) és 1 db terápiás videóbronchoszkóp beszerzése;
2. rész: 1 db komplex (elülsı, hátsó) vitrectomia eszközrendszer (1 db Vitrectomiás és Phaco készülék és 1 db Szemészeti Optikai Koherencia Tomográf készülék) beszerzése;
3. rész: 1 db Arthroscopos torony beszerzése.

Adásvételi szerzıdés keretében orvosi mőszerek beszerzése az alábbiak szerint:
1 db videodermatoszkóp dokumentáló rendszerrel, automatikus kiértékeléssel;
2 db infúziós pumpa;
1 db hordozható inkubátor;
1 db újszülött újraélesztı készülék;
1 db újszülött melegítı/újraélesztı asztal;
1 db kékfény terápiás ágy;
2 db betegırzı monitor;
1 db flexibilis diagnosztikus Naso-Pharyngo-Laryngoscop;
2 db tálca patológiai kézimőszerek;
1 db tálca szájsebészeti kézimőszerek;
1 db defibrillátor;
1 db UH vizsgáló fej.

orvosi mobíliák beszerzése az alábbiak szerint:
75 db várószék, betegek részére, fémvázra épített rétegeltlemez palást rajta tisztítható mőbır kárpit;
2 db fémfogas, öltözıbe betegek részére;
5 db infúziós állvány;
1 db mőszerszekrény;
1 db proktológiai vizsgáló ágy;
20 db kórtermi kisasztal;
35 db éjjeli szekrény, betegágyak mellé, jobbos-balos kivitelben;
5 db betegszállító fekvı kocsi, kétrészes, állítható fejtámasszal, magasságállíthatósággal, oldalráccal;
15 db betegszállító ülıkocsi;
1 db falifogas;
1 db állófogas fém;
5 db betegszék, karral;
1 db gyógyszerszekrény, kétajtós, ajtókban tároló rekeszekkel, belsı polcokkal;
3 db étkezı asztal;
3 db infúziós állvány, ágyra szerelhetı, dönthetı;
20 db látogató szék;
2 db forgószék, háttámlás, görgıs forgószék;
5 db kárpitozott üléső ülıke, fém vázon;
5 db kárpitozott támlás szék;
1 db fellépı zsámoly;
1 db gyógyszerelı kocsi-gyógyszerosztó kocsi;
1 db kötözı kocsi;
1 db mőszerkocsi, rozsdamentes, kétpolcos.
általános mobíliák beszerzése az alábbiak szerint:
aula bútor 1db
éjjeliszekrény jobbos és ballos kivitelben 20 db
betegszekrény 20 db
kórtermi ülıke 20 db
folyosói betegváró szék 40 db
alsó szekrény, 90 széles x 60 x 85 magas, 2 ajtós, 15 cm-es lábbal, FALCO314 FS/02 szürke, 18 mm-es laminált fertıtleníthetı bútorlap 4 db
felsı szekrény, 90 széles x 30 x 85 magas, 2 ajtós, FALCO314 FS/02 szürke, 18 mm-es laminált fertıtleníthetı bútorlap 4 db
gurulós, háttámlás labor forgószék 2 db
heverı, ügyeletes orvosi szobákba, ágynemőtartós, 90 cm széles, 6 db
fertıtlenítıszer adagoló 50 db
papírtörölközı tartó 25 db
lábpedálos, rozsdamentes badella 20 db
lábpedálos, rozsdamentes badella 15 db
piperepolc 25 db
állófogas fém 10 db
zuhanyfüggöny 10 db

61 417 000

Nem

Uniós

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

2015.06.01

2015.08.31 2 hónap

96 062 000

Nem

Uniós

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

2015.06.01

2015.08.31 2 hónap

21 823 247

Nem

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján

2015.08.13

2015.09.18 35 nap

12 741 500

Nem

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján

2015.08.13

2015.09.18 35 nap

22 908 390

Nem

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján

2015.05.01

2015.07.01 45 nap

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Árubeszerzés

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0031
bútor
Orvosi mobíliák beszerzése

orvosi mobíliák beszerzése az alábbiak szerint:
2 db univerzális elektromos ágy,
6 db normál kórtermi ágy,
8 db matrac,
2 db intenzív ágy,
6 db betegszállító kocsi (fekvı, oldalráccsal),
8 db betegszállító kocsi (ülı),
6 db SONNENBURG mőszerasztal,
4 db nagymérető mőszerasztal,
6 db kismérető mőszerasztal,
4 db tampontartós asztal,
6 db fellépı zsámoly („feles”),
4 db fellépı zsámoly („egyes”),
4 db fellépı zsámoly („kettes”),
6 db ülıke,
10 db mőtıi szék,
14 db infúziós állvány,
4 db gyógyszerelı szekrény,
4 db szennyesgyőjtı állvány (rozsdamentes),
4 db rozsdamentes szennyes (hulladék) konténer,
1 db fürdetıszék,
1 db szoba wc,
1 db szekrényes ágyazó kocsi rozsdamentes 2 zsákkal,
3 db gyógyszerszekrény,
1 db halottszállító kocsi,
3 db paraván (háromrészes, rozsdamentes),
2 db ágytál-tartó állvány,

1. rész: 1 db közép kategóriás, color-doppler, multifunkcionális ultrahang készülék beszerzése;
2. rész: 1 db nagy hasi feltáró beszerzése;
3. rész: 1 db 12-csatornás EKG készülék, 1 db betegırzı-transzport monitor, 3 db volumetrikus infúziós pumpa, 2 db fecskendıs gyógyszeradagoló pumpa, 1 db defibrillátor monitor
beszerzése.

24 906 160

Nem

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján

2015.05.01

2015.07.01 45 nap

21 700 000

Nem

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján

2015.05.01

2015.07.01 45 nap

22 908 390

Nem

Uniós

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

2015.05.01

2015.07.01 75 nap

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Árubeszerzés

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0031
orvostechnika
Orvosi mőszerek beszerzése

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Árubeszerzés

KEOP-5.6.0/E/15
CT-berendezés beszerzése

orvostechnika

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Szolgáltatás
megrendelés

TIOP-2.2.7-07/2F/2-20090001 Mőszaki ellenıri
szolgáltatás

egyéb

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 kódszámú, „A súlyponti Kaposi Mór Oktató Kórház komplex infrastruktúra fejlesztése az integrált Somogy
megyei, balatoni egészségügyi ellátórendszer érdekében” címő pályázati projekt megvalósításához mőszaki ellenırzés szolgáltatások nyújtása.

15 748 000

Nem

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján

2015.06.01

2015.07.31 12 hónap

Szolgáltatás
megrendelés

TIOP-2.2.7-07/2F/2-20090001 Mőszaki ellenıri
szolgáltatás

egyéb

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0001 kódszámú, „A súlyponti Kaposi Mór Oktató Kórház komplex infrastruktúra fejlesztése az integrált Somogy
megyei, balatoni egészségügyi ellátórendszer érdekében” címő pályázati projekt megvalósításához mőszaki ellenırzés szolgáltatások nyújtása.

15 748 000

Nem

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján

2014.06.01

2014.07.31 12 hónap

Árubeszerzés

Üzemanyag beszerzés

üzemeltetés

üzemenyag

40 000 000

Nem

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján

2014.04.01

2014.04.01 24 hónap

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Szolgáltatás
megrendelés

Marcali telephely hıenergia
ellátó rendszer üzemeltetése, üzemeltetés
karbantartása, javítása

1 db kazánház, 2 db főtési távvezeték, 4 db hıközıpont üzemeltetése

13 200 000

Nem

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján

2015.06.30

2015.10.30 24 hónap

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Szolgáltatás
megrendelés

Radiológiai információs
rendszer üzemeltetése

A telepített szoftver és hardver elemek mőszaki paramétereinek folyamatos felügyelete

15 960 000

Nem

Nemzeti

Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján

2015.06.30

2015.10.30 12 hónap + 12 hónap

Szolgáltatás
megrendelés

Az intézményben mőködı eMedsolution egészségügyi
informatikai rendszer
szoftverkövetési, jogszabály- informatika
követési és karbantartási
szolgáltatásainak folyamatos
elvégzése

86 400 000

Nem

Uniós

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)

2014.11.21

2015.07.30 36 hónap

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház
Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

Somogy Megyei
Kaposi Mór
Oktató Kórház

informatika

1 db CT-berendezés beszerzése

Az intézményben mőködı e-Medsolution egészségügyi informatikai rendszer szoftverkövetési, jogszabály-követési és karbantartási szolgáltatásainak folyamatos elvégzése az alábbiak
szerint:
• e-MedSolution/Progress/WebSphere szoftver licencek karbantartása és követése:
o 1800 db e-MedSolution integrált webes kórházi rendszer nevesített licenc a szerzıdéskötéskor az intézményben használt modulokkal, interfészekkel és funkcionalitással;
o 100 db e-Medsolution háziorvosi licenc;
o 195 db Progress adatbázis kezelı rendszer licenc;
o 1 db. WebSphere Express Application licenc.
• Az alábbi szoftver termékek rendelkezésre bocsátása a szerzıdés idıtartamán belül:
o 405 db e-Medsolution nevesített licenc a szerzıdéskötéskor használt modulokkal, interfészekkel és funkcionalitással.

1 A közbeszerzést kezdeményezı megjelölése.
2 Az adatszolgáltatás tartalmilag azonos az ajánlatkérı közbeszerzési tervével.
A legördülı menüknél jelölje ki a célmezıt, majd a mezı jobb oldalán megjelenı háromszög ábrára kattintva, a megjelenı listából válasszon. Amennyiben a mezık száma nem elegendı, üres sor másolásával a táblázat bıvíthetı.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatszolgáltatás formája jelen táblázat szerkeszthetı változatának megküldése. Más adattartalommal, más formátumban, más szervezeteknek megküldött közbeszerzési terv nem megfelelı.
Valamennyi oszlop kitöltése kötelezı.

Árubeszerzés
Építési beruházás
Szolgáltatás
megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási
koncesszió

biztosítás
élelmiszer
fordítástolmácsolás,
fűtés
gáz
gépjármű
informatika
irodaszer
irodatechnika
karbantartás,
felújítás
közfoglalkoztatás
nyomda
orvostechnika
őrzés-védelem
szállás,
repülőjegy,
utazásszervezés
szállítmányozás
takarítás
utalvány
üzemeltetés
villamos energia
kommunikáció,
pr, média
bútor
egyéb

Igen
Nem

Nemzeti
Uniós

nyílt eljárás (Kbt. 83.§ alapján)
meghívásos eljárás (Kbt. 84.§-88§ alapján)
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos (Kbt.
89.§-93.§ alapján)
hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 94.§-100.§)
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a)
alapján)
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) b)
alapján)
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) c)
alapján)
Versenypárbeszéd (Kbt. 101.§-107.§ alapján)
Versenypárbeszéd (Kbt. 122.§ (4) alapján)
Keretmegállapodásos eljárás második része –
Keretmegállapodásos eljárás második része –
konzultáció
Keretmegállapodásos eljárás második része –
Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ (1) a) alapján

Nemzeti eljárás a Kbt. 121.§ b) alapján
218/2011 (X. 19.) Korm. rendelet
Nemzeti eljárás a Kbt. 122/A. § alapján

