
 
[Bajai Kórház (Kbt.22.§ d )pont)]1

2009. évi 
 

közbeszerzési terve2 
 
 

 

  A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége3 
  CPV kód Irányadó 

eljárásrend 
  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 
vagy sor 

került-e az 
adott 

közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére4? 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés5 

megvalósításának 
tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés           

Szemlencse és 
viscoelastikus oldatok, 
irrigáló, öblítő oldatok, 
mikrosebészeti kések 

33.41.31.11-9 

Kbt. VI. 
fejezetben 

foglalt eljárás egyszerű 2009. II. negyedév 2010.06.30. nem 

       

                                                 
1 Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 22.-ának (1) bekezdésében meghatározott (klasszikus ajánlatkérőket) terheli. 
2 A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, lehetőleg április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. 
A közbeszerzési tervben az ajánlatkérő által esetlegesen a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben megvalósított közbeszerzéseit is tartalmaznia kell. A közbeszerzési 
terv nyilvános. 
3 Az ajánlatkérőknek közbeszerzéseiket, tehát a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő értékű, kivételnek nem minősülő beszerzéseiket kell feltüntetniük, 
utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, illetve a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is. 
4 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő. 
5 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén. Baja
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Traumatológiai 
implantátumok 33.18.41.00-4 

Kbt. VI. 
fejezetben 

foglalt eljárás 
egyszerű 2009. II. negyedév 2010.08.30. nem 

Varrófonalak 33.14.11.25-2 
Kbt. VI. 

fejezetben 
foglalt eljárás 

egyszerű 2009. II. negyedév 2010.08.30 nem 

Gyógyszerek 24.40.00.00-8 
Kbt. IV. 

fejezetben 
foglalt eljárás 

Közösségi / nyílt 2009. II. negyedév 2010.09.30. nem 

Élelmiszerek 15.80.00.00-6 IV. fejezetben 
foglalt eljárás Közösségi / nyílt 2009. III. 

negyedév 2010.12.31. nem 

Eh. fecskendő   Központosított 
közbeszerzés 

2009. évben 
folyamatosan   

Eh. injekciós tűk   Központosított 
közbeszerzés 

2009. évben 
folyamatosan   

Infúziós szerelék   Központosított 
közbeszerzés 

2009. évben 
folyamatosan   

Transzfúziós 
szerelék   Központosított 

közbeszerzés 
2009. évben 

folyamatosan   

Kötésrögzítő 
kötszerek   Központosított 

közbeszerzés 
2009. évben 

folyamatosan   

Műtéti kötszerek   Központosított 
közbeszerzés 

2009. évben 
folyamatosan   

Orvosi sebészeti 
kesztyűk   Központosított 

közbeszerzés 
2009. évben 

folyamatosan   

Orvosi vizsgáló 
kesztyűk   Központosított 

közbeszerzés 
2009. évben 

folyamatosan   

Rtg. 
Kontrasztanyagok   Központosított 

közbeszerzés 
2009. évben 

folyamatosan   Baja
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Tisztító hatású 
eszközfertőtlenítők   Központosított 

közbeszerzés 
2009. évben 

folyamatosan   

Zárt vérvételi 
rendszer   Központosított 

közbeszerzés 
2009. évben 

folyamatosan   

       

 III. Szolgáltatás-
megrendelés        

       

Energetika 
 71.31.40-00 

Kbt. IV. 
fejezetben 

foglalt eljárás 
Közösségi / nyílt 2009. I. negyedév 180 hónap nem 

 
Veszélyes hulladék 
átvétele, elszállítása, 

ártalmatlanítása 
 

90.12.22.40-2 
Kbt. VI. 

fejezetben 
foglalt eljárás 

egyszerű 2009. II. negyedév 2013.09.30. nem 

 
 
Baja, 2009. április 2. 
 
 
   Dr. Tóth Gábor 
 főigazgató főorvos 
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