
2016 010231 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 45215100 - 8 Építési beruházás

A KEHOP-5.2.10 kódszámú pályázat keretében energiahatékonysági 

beruházások az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet dolgozói 

szálláshelyén karbantartás, felújítás 

2016 010231 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

30125100-2 

30192113-6 Árubeszerzés

Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások 

teljesítése-2013 2. rész: Multifunkciós eszközök, Ecosys-toner irodatechnika

2016 010231 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

30125100-2 

30192113-6 Árubeszerzés

Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások 

teljesítése-2013 4. rész: Kellékanyagok irodatechnika

Tárgyi időszak
Intézményi kód                                  (6 

számjegyű kód)

Árubeszerzés

Építési beruházás

Szolgáltatás-megrendelés

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

*Intézmény neve+ 

2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások

A közbeszerzés tárgya                                                                                       

(rövid meghatározása - adott esetben részajánlati körönként - 

mennyiségre utalással) 

Kezdeményező intézmény neve CPV-kód
A közbeszerzés tárgyának 

kategóriája



(1) Az adat megadása kötelező.

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

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



Árubeszerzés biztosítás

Építési beruházás élelmiszer 

Szolgáltatás megrendelés fordítás-tolmácsolás, lektorálás

Építési koncesszió fűtés

Szolgáltatási koncesszió gáz  

gépjármű  

informatika 

irodaszer  

irodatechnika

karbantartás, felújítás 
közfoglalkoztatás

nyomda 

orvostechnika

őrzés-védelem  

szállás, repülőjegy, 

utazásszervezés 

szállítmányozás  

takarítás  

utalvány  

üzemeltetés

villamos energia 

kommunikáció, pr, média 

bútor  
egyéb



Eredményes Nem Nem Nem Nem 78 860 859,00 Ft EU forrás Egyedi beszerzés

Eredményes Nem Nem Nem Nem 54 280,00 Ft intézményi költségvetés

Központosított 

beszerzés

Eredményes Nem Nem Nem Nem 922 250,00 Ft intézményi költségvetés

Központosított 

beszerzés

Tárgyévben 

eredményesen/eredménytele

nül zárult a közbeszerzési 

eljárás?

Volt-e előzetes vitarendezés?                     

(Igen/Nem)
Fedezet forrása

Indult-e jogorvoslati eljárás?                     

(Igen/Nem)

Hivatalból indították a 

jogorvoslati eljárást?                     

(Igen/Nem)

Történt-e jogsértés 

megállapítása?                     

(Igen/Nem)

*Intézmény neve+ 

2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások

Szerződéses érték (1)                     

(nettó Ft)

A beszerzést 

központosított 

beszerzésen, vagy 

egyedi beszerzésen 

keresztül valósította 

meg?

Jogsértés megállapítása esetén 

a bírság mértéke                                    

(nettó HUF-ban)



(1) Az adat megadása kötelező.

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

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



Eredményes Igen Igen Igen Igen vis maior

Központosított 

beszerzés

Eredménytelen Nem Nem Nem Nem struktúra támogatás Egyedi beszerzés

intézményi költségvetés

EU forrás

vis maior és intézményi 

költségvetés

struktúra támogatás és 

intézményi költségvetés

EU forrás és intézményi 

költségvetés

egyéb támogatás, forrás



Nyílt (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont) 2016.07.27 2017.06.16

168/2004. (V. 25.) 

Korm.R. (KEF)

Keretmegállapodás alapján történő verseny 

újranyitás/konzultáció/megrendelés

168/2004. (V. 25.) 

Korm.R. (KEF)

Keretmegállapodás alapján történő verseny 

újranyitás/konzultáció/megrendelés

*Intézmény neve+ 

2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások

Szerződés megkötésének 

időpontja

(éééé.hh.nn)

Szerződés lejárta 

(éééé.hh.nn)
Lefolytatott eljárás típusa (eljárásrendenként)

 Központosított 

közbeszerzési eljárás 

forrása? (BVOP, KEF, 

ÁGAZATI, 

ÖSSZEVONT)



 

(1) Az adat megadása kötelező.

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

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



168/2004. (V. 25.) 

Korm.R. (KEF)
Nyílt (Kbt. 81. §)

46/2012. (III. 28.) 

Korm. R. (ÁEEK) 

ÁGAZATI

Meghívásos (Kbt. 82 -84. §)

27/2015. (II.25.) 

Korm. R. (ÁEEK) 
Tárgyalásos (Kbt. 85-89. §)

247/2014. (X.1) 

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

Innovációs partnerség (Kbt. 95-97. §)

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

Nyílt (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)

Meghívásos  (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)

Tárgyalásos  (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)

Versenypárbeszéd  (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)
Innovációs partnerség  (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  (Kbt. 112. § (1) bek. b) pont)

Közvetlen felhívással induló nyílt (Kbt. 115. §)

Közvetlen felhívással induló hird. nélküli tárgyalásos (Kbt. 115. §)

Keretmegállapodás megkötésére irányuló 

nyílt/meghívásos/tárgyalásos/versenypárbeszéd/innovációs 

partnerség/hird. nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodás alapján történő verseny 

újranyitás/konzultáció/megrendelés

Építési beruházás: nettó 1 603 395 750 Ft-tól; 

Árubeszerzés és Szolgáltatás: nettó 64 135 830 Ft-tól 

(uniós értékhatárok)

Építési beruházás: nettó 15 M Ft-tól 1 603 395 750 Ft 

alatti összegig; Árubeszerzés és szolgáltatás: nettó 8 M 

Ft-tól 64 135 830 Ft alatti összegig

Építési beruházás: nettó 15 M Ft-tól 100 M Ft alatti 

összegig; Árubeszerzés és szolgáltatás: nettó 8 M Ft-tól 

18 M Ft alatti összegig

Mindkét eljárásrendben alkalmazható sajátos beszerzési 

módszer


