
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
2022. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés tárgya
Közbeszerzés

tervezett
mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárási

rend

Tervezett eljárás
fajtája

Eljárás
megindításának

tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének

várható időpontja

1. Orvosi szárazjég beszerzés

110.000 kg
szárazjég
(rudpellet
méret:
átmérő 9-16
mm,
hosszúság
1-2 cm)

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2022. Harmadik
negyedév

2023. Harmadik
negyedév



2.

EFOP-2.2.19-17-2017-00108 Járóbeteg
szakellátó szolgáltatások fejlesztése a
Lumniczer Sándor Kórház-
Rendelőintézetben

EKG holter 2
db + EKG
holterhez 2
db
számítógép
kiértékelő
szoftverrel
Terheléses
EKG
rendszer 1
db, amely áll
kerékpár
ergométerből
, szoftverből,
laptopból és
műszerkocsi
ból
Defibrillátor 1
db
Flexibilis
nasopharyng
oscop 1 db
Fül-orr-
gégészeti
kezelőegysé
g 1 db
Homlokreflek
tor
akkumulátor
os 1 db
Kezelőszék
elektromosa
n emelhető 1
db
Marokfényfor
rás 1 db
Nagyfrekven
ciás
sebészeti
vágó
készülék 1
db
1 db
Kéziműszer
szett, amely
áll összesen:

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2022. Harmadik
negyedév

2023. Első
negyedév



6 db tálcából
és + egyedi
műszerekből
BEMER
vagy azzal
egyenértékű
mágnesteráp
iás készülék
2 db
Elektromosa
n állítható
magasságú
kezelőágy 3
db
Futópad 2 db
Lézer
készülék 1
db
Nyirokkering
ést serkentő
készülék 1
db
Rövidhullám
ú
kezelőkészül
ék 1 db
Szobakerékp
ár 2 db
Térdmozgató
1 db
Ultrahangos
és
elekthrotherá
piás
kezelőkészül
ék 3 db
Kémcső
keverő 1 db
Vérgázanaliz
átor készülék
1 db
Vortex
keverő 1 db



3. Laboratóriumi reagensek

Különféle
laboratóriumi
reagensek
beszerzése
18 hónap
időtartamra
szükséges
mennyiségb
en, 8
közbeszerzé
si részben.

Nemzeti
eljárásrend

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont
Nyílt eljárás
(hirdetménnyel
induló)

2022. Harmadik
negyedév

2024. Második
negyedév

4. Gázenergia szolgáltatás
12 hónapban
szükséges
mennyiség

Uniós eljárásrend
Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2022. Harmadik
negyedév

2023. Harmadik
negyedév

5. Villamos energia szolgáltatás
12 hónapban
szükséges
mennyiség

Uniós eljárásrend
Keretmegállapodá
s alapján verseny
újranyitás

2022. Negyedik
negyedév

2023. Negyedik
negyedév


