
az eljárás 

megindításá

nak 

időpontja

(éééé.hh.nn

)

szerződésköt

és tervezett 

időpontja

(éééé.hh.nn)

Szerződés 

időbeli 

hatálya 

(hónap)

igen Árubeszerzés

orvosi 

eszközök I. orvostechnika 9 db 6400000

egyéb 

támogatás, 

forrás nem nemzeti

Nemzeti 

eljárás a 

Kbt. 

122/A. § 

alapján 2/19/2014 4/30/2014 1 hónap

igen Árubeszerzés

Orvosi 

eszközök 

II. orvostechnika 35 db 22047000

egyéb 

támogatás, 

forrás nem nemzeti

Nemzeti 

eljárás a 

Kbt. 121.§ 

(1) a) 

alapján 4/15/2014 5/30/2014 2 hónap

igen

Szolgáltatás 

megrendelés

karbantart

ás

karbantartás, 

felújítás 

12 havi 

időtartam 30000000

intézményi 

költségvetés Nem nemzeti

Nemzeti 

eljárás a 

Kbt. 121.§ 

(1) a) 

alapján 1/15/2014 4/15/2014 12 hónap

igen

Szolgáltatás 

megrendelés

Teljesítmé

ny 

diagnoszti

kai 

szolgáltatá

s és 

biomecha

nikai 

szolgáltatá

s egyéb

12 havi 

időtartam 16800000

intézményi 

költségvetés nem nemzeti

Nemzeti 

eljárás a 

Kbt. 121.§ 

(1) a) 

alapján 4/15/2014 5/15/2014 12 hónap

igen Árubeszerzés

térdprotét

zisek egyéb

12 havi 

mennyiség 29300000

intézményi 

költségvetés nem nemzeti

Nemzeti 

eljárás a 

Kbt. 121.§ 

(1) a) 

alapján 4/30/2014 6/15/2014 12 hónap

igen Árubeszerzés

csontsebé

szeti 

ácskapocs egyéb

12 havi 

mennyiség 2760000

intézményi 

költségvetés nem Nemzeti

Nemzeti 

eljárás a 

Kbt. 121.§ 

(1) a) 

alapján 4/30/2014 6/15/2014 12 hónap

nem Árubeszerzés

műtéti 

izoláció egyéb

12 havi 

mennyiség 20308200

intézményi 

költségvetés igen Uniós

nyílt 

eljárás 

(Kbt. 83.§ 

alapján) 2013 6/30/2014 12 hónap

nem

Építési 

beruházás

KEOP 

5.6.0/B 

megvalósít

ás

karbantartás, 

felújítás 

12 havi 

mennyiség 3.65E+08 EU forrás nem nemzeti

Nemzeti 

eljárás a 

Kbt. 

122/A. § 

alapján 6/1/2014 7/30/2014 12 hónap

nem

Szolgáltatás 

megrendelés

KEOP 

5.6.0/B 

project 

menedzm

enti 

feladatok 

ellátása

kommunikáció

, pr, média 18 hónap 14100000 EU forrás nem nemzeti

Nemzeti 

eljárás a 

Kbt. 

122/A. § 

alapján 6/1/2014 12/31/2014 18 hónap

Az Országos Sportegészségügyi Intézet

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

2014. évre tervezett közbeszerzéseiről 

A 

46/2011. 

(III.25.) 

Kormrend

elet 

hatálya 

alá tartó 

Árubeszerzés

Építési 

beruházás

Szolgáltatás-

megrendelés

Építési 

koncesszió

A 

(köz)besze

rzés 

tárgya 3

A 

(köz)beszerzés 

tárgyának 

kategóriája 3

Mennyiség

e 

(mértékeg

ység)

Becsült 

érték 4 

(nettó Ft)

Fedezet forrása

A 

beszerzés

t 

központos

ított 

beszerzés

en 

Tervezett 

eljárásren

d 

(nemzeti,

uniós,

vagy 

218/2011. 

Tervezett 

eljárás 

típus

Időbeli ütemezés



az eljárás 

megindításá

nak 

időpontja

(éééé.hh.nn

)

szerződésköt

és tervezett 

időpontja

(éééé.hh.nn)

Szerződés 

időbeli 

hatálya 

(hónap)

Az Országos Sportegészségügyi Intézet

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

2014. évre tervezett közbeszerzéseiről 

A 

46/2011. 

(III.25.) 

Kormrend

elet 

hatálya 

alá tartó 

Árubeszerzés

Építési 

beruházás

Szolgáltatás-

megrendelés

Építési 

koncesszió

A 

(köz)besze

rzés 

tárgya 3

A 

(köz)beszerzés 

tárgyának 

kategóriája 3

Mennyiség

e 

(mértékeg

ység)

Becsült 

érték 4 

(nettó Ft)

Fedezet forrása

A 

beszerzés

t 

központos

ított 

beszerzés

en 

Tervezett 

eljárásren

d 

(nemzeti,

uniós,

vagy 

218/2011. 

Tervezett 

eljárás 

típus

Időbeli ütemezés

nem

Szolgáltatás 

megrendelés

KEOP 

5.6.0/B 

műszaki 

ellenőri 

feladatok egyéb 12 hónap 14500000 EU forrás nem nemzeti

Nemzeti 

eljárás a 

Kbt. 

122/A. § 

alapján 6/1/2014 7/30/2014 12 hónap

nem Árubeszerzés földgáz gáz  

12 havi 

mennyiség 32200000

intézményi 

költségvetés igen Uniós

nyílt 

eljárás 

(Kbt. 83.§ 

alapján) 3/1/2014 6/30/2014 12 hónap

nem Árubeszerzés

villamos 

energia

villamos 

energia 

12 havi 

mennyiség 

(412500 

kWh) 19100000

intézményi 

költségvetés igen Uniós

nyílt 

eljárás 

(Kbt. 83.§ 

alapján) 6/1/2014 12/30/2014 12 hónap

igen Árubeszerzés

gyógyszer, 

infúzió egyéb

12 havi 

mennyiség 22600000

intézményi 

költségvetés nem nemzeti

Nemzeti 

eljárás a 

Kbt. 121.§ 

(1) a) 

alapján 5/30/2014 7/30/2014 12 hónap

igen

Szolgáltatás 

megrendelés takarítás takarítás  12 hónap 15600000

intézményi 

költségvetés nem nemzeti

Nemzeti 

eljárás a 

Kbt. 

122/A. § 

alapján 9/1/2014 12/31/2014 12 hónap

igen

Szolgáltatás 

megrendelés

őrzés 

védelem őrzés-védelem  12 hónap 15000000

intézményi 

költségvetés nem nemzeti

Nemzeti 

eljárás a 

Kbt. 

122/A. § 

alapján 7/1/2014 12/31/2014 12 hónap

gazd. Főig. H.

Budapest, 2014. február

Kissné velekei Mária


