
az eljárás 

megindításának 

időpontja

(éééé.hh.nn)

szerződéskötés 

tervezett időpontja

(éééé.hh.nn)

Szerződés időbeli hatálya 

(hónap)

813716

Jászberényi Szent 

Erzsébet Kórház Igen Szolgáltatás megrendelés villamos-energia beszerzés villamos energia 

Villamos-energia 

beszerzés 91 568 415 Ft intézményi költségvetés Központosított beszerzés

46/2012. (III. 28.) Korm. R. 

(ÁEEK) ÁGAZATI 24

813716

Jászberényi Szent 

Erzsébet Kórház Igen Szolgáltatás megrendelés Üzemanyag beszerzés egyéb

Gázolaj: 4378 L benzin: 

4329 L 3 359 043 Ft intézményi költségvetés Központosított beszerzés

168/2004. (V. 25.) Korm.R. 

(KEF) 12

813716

Jászberényi Szent 

Erzsébet Kórház Igen Szolgáltatás megrendelés

Vezetékes földgáz szállítása 

az ajánlatkérőnek minősülő 

felhasználók fogyasztási 

helyei számára gáz  Földgáz beszerzés 149 999 084 Ft intézményi költségvetés Központosított beszerzés

46/2012. (III. 28.) Korm. R. 

(ÁEEK) ÁGAZATI 24

813716

Jászberényi Szent 

Erzsébet Kórház Igen Építési beruházás Nővérszálló építése I.-II ütem egyéb

1 db nővérszálló 

építése 287 836 776 Ft egyéb támogatás, forrás Egyedi közbeszerzés Nemzeti Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.) 2019.07.01 2019.09.30 8

813716

Jászberényi Szent 

Erzsébet Kórház Igen Szolgáltatás megrendelés Orvosi ügyelet egyéb

Különböző 

orvosiügyelet és 

készenléti tevékenység 

ellátása 659 908 800 Ft intézményi költségvetés Egyedi közbeszerzés Uniós Nyílt (Kbt. 81. §) 2019.05.01 2019.08.01 24

813716

Jászberényi Szent 

Erzsébet Kórház Igen Árubeszerzés

Adásvételi szerződés alapján 

különféle gyógyszerek 

beszerzése a Jászberényi 

Szent Erzsébet Kórház 

részére 22. részben egyéb

Antibiotikum, infúzió, 

hatóanyagok és egyéb 

gyógyszerek beszerzése 153 992 958 Ft intézményi költségvetés Egyedi közbeszerzés Uniós Nyílt (Kbt. 81. §) 2019.05.01 2019..08.01 24

813716

Jászberényi Szent 

Erzsébet Kórház Igen Szolgáltatás megrendelés

Termálvíz energetikai 

felhasználása kiegészítő 

gyógyászati és balneológiai 

hasznosításával egyéb

Vízbeszerzési 

tanulmány elkészítése, 

vízjogi létesítési 

engedélyes 

tervdokumentáció 

összeállítása, előkészítő 

számítások készítése 37 238 000 Ft vis maior Egyedi közbeszerzés Nemzeti Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.) 2019.05.01 20198.08.01 6

  

 Központosított közbeszerzési 

eljárás jogszabályi alapja? 

(KEF, ÁEEK, NKOH eljárását 

megalapozó jogszabály)

Fedezet forrásaA közbeszerzés tárgya 3 Tervezett eljárás típus 4

*Kezdeményező+ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

adatszolgáltatása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  a 2019. évre tervezett közbeszerzéseiről 2                         

Árubeszerzés

Építési beruházás

Szolgáltatás-megrendelés

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

Tervezett eljárásrend 

(nemzeti,

uniós)

A 320/2015. (X. 30.) 

Kormrendelet hatálya 

alá tartó közbeszerzés?

Intézményi kód                 (6 

számjegyű kód)

A közbeszerzés tárgyának 

kategóriája 3
Becsült érték  (nettó Ft)

Időbeli ütemezés

A beszerzést központosított 

beszerzésen, vagy egyedi 

beszerzésen keresztül 

kívánja megvalósítani?

Valamennyi oszlop kitöltése kötelező.

Mennyisége 

(mértékegységgel)

Kezdeményező 

intézmény neve 1

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatszolgáltatás formája jelen táblázat szerkeszthető változatának megküldése. Más adattartalommal, más formátumban, más szervezeteknek megküldött közbeszerzési terv nem megfelelő.

1) A beszerzést kezdeményező megjelölése.

2) Az adatszolgáltatás tartalmilag azonos az ajánlatkérő közbeszerzési tervével. Az ajánlatkérő már költségvetése tervezésekor (vagy üzleti tervének összeállításakor) számol a vizsgált időszakban felmerülő beszerzésekkel. Tekintettel arra, hogy a költségvetésbe (üzleti tervbe) be kell tervezni a beszerzések fedezetéül szolgáló összegeket, az igény felmérése ehhez az időponthoz köthető – tehát ilyen értelemben előzetes adatszolgáltatásról van szó.

3) A kezdeményezőnek a táblázatban szerepeltetnie szükséges valamennyi közbeszerzését.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4) Amennyiben egy adott mezőben több eljárásfajta került felsorolásra (pl. "Keretmegállapodás alapján történő verseny újranyitás/konzultáció/megrendelés"), abban az esetben a kívánt eljárásfajtát szíveskedjenek aláhúzással jelölni (pl. "Keretmegállapodás alapján történő verseny újranyitás/konzultáció/megrendelés").

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.



Igen Árubeszerzés
biztosítás vis maior Központosított beszerzés

168/2004. (V. 25.) Korm.R. 

(KEF)
Nemzeti Nyílt (Kbt. 81. §)

Nem Építési beruházás
élelmiszer struktúra támogatás Egyedi közbeszerzés

46/2012. (III. 28.) Korm. R. 

(ÁEEK) ÁGAZATI
Uniós Meghívásos (Kbt. 82 -84. §)

Szolgáltatás megrendelés
fordítás-tolmácsolás, lektorálás intézményi költségvetés

27/2015. (II.25.) Korm. R. 

(ÁEEK) ÖSSZEVONT
Tárgyalásos (Kbt. 85-89. §)

Építési koncesszió
fűtés EU forrás

247/2014. (X.1) Korm. R. 

(NKOH)
Versenypárbeszéd (Kbt. 90-94. §)

Szolgáltatási koncesszió
gáz  

vis maior és intézményi 

költségvetés
Innovációs partnerség (Kbt. 95-97. §)

gépjármű  
struktúra támogatás és 

intézményi költségvetés
Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt. 98-103. §)

informatika 
EU forrás és intézményi 

költségvetés
Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos

irodaszer  egyéb támogatás, forrás Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos

irodatechnika Nyílt (Kbt. 113. § (1) bek.)

karbantartás, felújítás Meghívásos  (Kbt. 113. § (1) bek.)

közfoglalkoztatás Tárgyalásos  (Kbt. 113. § (1) bek.)

nyomda Nyílt 

orvostechnika Meghívásos

őrzés-védelem  Tárgyalásos

szállás, repülőjegy, utazásszervezés Versenypárbeszéd

szállítmányozás  Hirdetmény nélküli tárgyalásos

takarítás  Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos

utalvány  Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos

üzemeltetés Elektronikus licit

villamos energia Saját beszerzési szabályok *Kbt. 117. §+

kommunikáció, pr, média 

Keretmegállapodás Kbt. 105. § (1) bek. b) pontja 

szerinti versenyújranyitás vagy c) pontja szerinti 

írásbeli konzultáció

bútor  

Keretmegállapodás Kbt. 105. § (2) bek. b) pontja 

szerinti versenyújranyitás vagy c) pontja szerinti 

írásbeli konzultáció

egyéb

Nemzeti

Uniós


