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Közbeszerzés tárgya és mennyisége cPv kód
Eljárási rezsim

meg|elölése
Eljárás típusa

Eljárás
megindításának

ütemezése

3yógyszer, infúzió, vérkészítmény,
nagisztrális készítmény és alapanyag,
1iagnosztikum

33600000-6 kozcisségi nyílt 2012, június

Sebészeti varróanyagok, kapcsok, tárak,
trokárok. varrósének 33l4l l25-2 kozcisségi nyilt 2012. április

Gerincsebészeti, traumatológiai
implantátumok, protézisek

33

33
JJ

83 1 00-7,
83200-8,
841oo-4

közösségi nyilt 2012. május

Műtéti izolációs termékek 33 4 l 000_0 közösséei nyílt 20l2. iúlius

Jrvostechnika 33 1 00000-1,
33l95l00-4 nemzeti általanos egyszerű 2012. május

Laboratóriumi reasensek 33696500_0 közösséei nyílt 2012. iúnius
Inkontinencia tennékek 311 41 621 -9 lemzeti általános esvszeríi 20l2. október
Elelmiszer l 5800000_6 kozossési nvílt 20l2. november
Palackos és cseppfolyós orvosi giiz
beszerzése rendszerkarbantartással 24111500-0 nemzeti általanos egyszerű 20l2. május

Fertőtlenítőszerek 3363 l 600_8 nemZeíi általános epvszerű 2012. áprllis
f akarítószerek. tisztítószerek 39830000-9 nemZetl általános esvszeríí 2012. iúlius
kötszerek 3314ll l0-4 nemzetl általános egyszerű 20 2- ánrll
3gvszerhasználatos syósvászati anvasok 33 14 l 000-0 nemzeti általános egvszerű 20 3 ánrilis
{vomtatvánvok 22800000-8 nem7.eíi általános egvszerű 20 2, iúnius
Jzemészeti vitrectomvnack 33122000-1 nemzeti általános esvszeríi 2012. szeptember
V ér ginanalizáto rhoz s o l utiono k 38434000-6 nemzeí általános egyszerű 2012. ánrllis
Esv sz.erhas7nál atos anva gok l 00000_1 nemzetl általános egvszerű 2012- ánrilis
zárí v érv éíeli rendszer anyagai 33694000_1 központosított folvamatos Iehívás
Egyszerhasználatos kesztyű 33141420-0 köZpontoSitott foIyamatos lehívás
Tűk. fecskendők beszerzése

33 l413 10-6,
22l/l21n o központosítotl folyamatos lehívás

kötszerek 33141 1 10-4 köZpontositott tblvamatos lehívás
lntravénás kanülök 339l 5000_7 közDontosított folyamatos lehivás
[nf,rziós szerelék 33194120-3 közDontosított folyamatos lehívás
Iranszfúziós szerelék 33194220-4 központosított tolyamatos lehivás

Katéterek, szívók, szondák, drének, tubusok
33141200-2,
33 141000-0

köZpontoSított lolyamatos lehívás

Bszközfertőtlenítőszer 3363 1600-8 köZpontosított folvamatos lehívás
Irodaszer, irodai papir, leporelló, egyéb
irodai készlet 30 1 92000_1 központosítot1 folyamatos lehívás

villamos energia 653 1 0000-9 közösségi nyílt 2012. szentemher
1öldgétz 9l23000-7 közösséei nyíl1 2012 ánrilis
crzés-védelem 797 13000-5 nemzeti általriLnos esvszerű 2012. április
Takarítás 909l1200,

90g l l 300
kozossesl nyílt 2012. április

ESWL kezelés 8512l292-6,
85 l 10000-3

nemzeti általános egyszerű 2012. június

Veszélyes hulladék elszállitása és

áLrtalmatlanítasa, a szükséges
svűitőeszköznk hiztnsítása

90524400,
446I6200,
l 9640000

nemzetl általános egyszerű 2012. április

Kézi műszerek iavitása és karbantartása 5042I000-2 nemzeti általános esvszer 2012. sz,eníember
Műtői és aneszteziológiai szoIgáltatás
ellátása 85 1 00000-0 nemzetl általanos egyszerű 2012, szeptember
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