
az eljárás 

megindításának 

időpontja  

(éééé.hh.nn)

szerződéskötés 

tervezett 

időpontja 

(éééé.hh.nn)

Szerződés 

időbeli hatálya 

(hónap)

Sátoraljaújhelyi 

Erzsébet Kórház 

(3890 

Sátoraljaújhely, 

Mártírok útja 9.)

Árubeszerzés

Szállítási szerződés keretében 

különféle gyógyszerek, 

tápszerek, infúziók és 

fertőtlenítők beszerzése.

egyéb

Szállítási szerződés keretében különféle gyógyszerek, tápszerek, infúziók és 

fertőtlenítők beszerzése mindösszesen 380 részben, tételenkénti 

megbontásban, az ajánlati dokumentációban meghatározott specifikáció szerint.
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Sátoraljaújhelyi 

Erzsébet Kórház 

(3890 

Sátoraljaújhely, 

Mártírok útja 9.)

Árubeszerzés

Szállítási szerződés humán 

diagnosztikai laboratóriumi 

automaták kihelyezésére, 

valamint a berendezések 

működéséhez szükséges 

szakszerviz, valamint reagens- 

és kiegészítő anyagok 

biztosítására a Sátoraljaújhelyi 

Erzsébet Kórház részére, két 

éves időtartamra.

egyéb

1. rész: kémia: 400.000 vizsgálat/év 

1 db (egy) kémiai automata (főműszer- korszerű - maximum 4 éves) és háttérgép 

(korszerű - maximum 4 éves) kihelyezése, a készülék működtetése szükséges 

eredeti reagensek, kalibrátorok, és kontrollok biztosítása. 2. rész: immunkémia: 

5.600 vizsgálat/év

Egy korszerű immunkémiai automata biztosítására (maximum 4 éves), az 

automata működtetéséhez szükséges reagensekre, kalibrátorokra, kontrollokra 

és szolgáltatásokra kérünk ajánlatot.

3. rész: hemosztázis: 16.000 vizsgálat/év

1 db (egy) korszerű (maximum 4 év) koagulométer automata (főműszer) és egy 

korszerű (maximum 4 év) háttérgép kihelyezése, a készülék működtetéséhez 

szükséges eredeti reagensek, kalibrátorok, és kontrollok biztosítása

4. rész: haematológia: 28.000 vizsgálat/év

1 db (egy) korszerű (maximum 4 éves) hematológia automata kihelyezése 

(főműszer) és egy korszerű (maximum 4 éves) háttérműszer kihelyezése, a 

készülék működtetéséhez szükséges eredeti reagensek, kalibrátorok, és 

kontrollok biztosítása 5. rész: vérgáz: 1.450 vizsgálat/év

1 db (egy) korszerű (maximum 4 éves) vérgáz-vizsgálatot ellátó automata 

kihelyezése a működtetéséhez szükséges eredeti reagensek, kalibrátorok, és 

kontrollok biztosítása 6. rész: elfó: 120 vizsgálat/év

1 db (egy) korszerű fehérje elektroforézis automata kihelyezése (maximum 4 év) 

és az automata működéséhez szükséges reagensek biztosítása 

7. rész: vizeletanalitika: 17.000 vizsgálat/év

1 db (egy) korszerű (maximum 4 év) vizelet tesztcsík automata és háttérgép 

(korszerű - maximum 4 éves) kihelyezése és az automata működéséhez 

szükséges reagensek biztosítása 
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Sátoraljaújhelyi 

Erzsébet Kórház 

(3890 

Sátoraljaújhely, 

Mártírok útja 9.)

Árubeszerzés

Szállítási szerződés 

szemlencsék és a hozzá tartozó 

műtéti pakk beszerzésére.

orvostechnika 12000000 Nem Nemzeti
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) 

a) alapján)
2015.05.15 2015.06.28 12

Sátoraljaújhelyi 

Erzsébet Kórház 

(3890 

Sátoraljaújhely, 

Mártírok útja 9.)

Árubeszerzés
Orvosi informatikai információs 

rendszer beszerzése
informatika 1 db Orvosi informatikai információs rendszer beszerzése 24500000 Nem Nemzeti

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) 

a) alapján)
2015.05.20 2015.07.06 24

Időbeli ütemezés

1  A közbeszerzést kezdeményező megjelölése.

2 Az adatszolgáltatás tartalmilag azonos az ajánlatkérő közbeszerzési tervével.

A legördülő menüknél jelölje ki a célmezőt, majd a mező jobb oldalán megjelenő háromszög ábrára kattintva, a megjelenő listából válasszon. Amennyiben a mezők száma nem elegendő, üres sor másolásával a táblázat bővíthető.

[Kezdeményező] 1

a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelettel összefüggő adatszolgáltatása

2015. évre tervezett közbeszerzéseiről 2

Kezdeményező 1

Árubeszerzés

Építési beruházás

Szolgáltatás-

megrendelés

Építési koncesszió

Szolgáltatási 

koncesszió

A (köz)beszerzés tárgya 
A (köz)beszerzés tárgyának 

kategóriája
Mennyisége (mértékegység)

Becsült érték 

(nettó Ft)

A beszerzést 

központosított 

beszerzésen 

keresztül kívánja 

megvalósítani?

Tervezett 

eljárásrend 

(nemzeti,

uniós)

Tervezett eljárás típus


