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1.Fejezet 

Általános rendelkezések 

 
1.1 A  Felső‐Szabolcsi  Kórház  (a  továbbiakban:  Kórház)  mint  költségvetési  szerv  a 

közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Kbt.)  5.  §  (1) 

bekezdésének  c)  pontja  alapján  a  törvény  személyi  hatálya  alá  tartozik,  és mint  ilyen 

szervezet,  a  Kbt.  tárgyi  hatálya  alá  tartozó  beszerzések  során  a  Kbt.  és  végrehajtási 

rendeletek  rendelkezéseinek  maradéktalan  betartására  kötelezett.  A  vonatkozó 

jogszabályokat lásd az 1. sz. mellékletben. 

1.2 Jelen Közbeszerzési Szabályzat  (a  továbbiakban: Szabályzat)  célja a közpénzek ésszerű 

felhasználása,  átláthatóságának  és  széleskörű  nyilvános  ellenőrizhetőségének 

megteremtése,  továbbá  a  közbeszerzések  során  a  verseny  tisztaságának  biztosítása  a 

Kbt.‐vel és a kapcsolódó jogszabályokkal összhangban. A Szabályzat célja továbbá, hogy 

meghatározza  a  közbeszerzési  eljárás  előkészítésének,  lefolytatásának  rendjét,  belső 

ellenőrzésének  felelősségi  rendjét,  a  Kórház  nevében  eljáró,  illetőleg  az  eljárásba 

bevont személyek, szervezetek felelősségi körét, a közbeszerzési eljárás dokumentálási 

rendjét.  A  Szabályzat  célja  továbbá  annak  biztosítása,  hogy  a  Kórház  közbeszerzései 

során  maradéktalanul  érvényesüljenek  a  Kbt.,  az  egyéb  hatályos  jogszabályok  és  a 

Kórház  belső  szabályzatai,  valamint  a  beszerzések  átláthatóságának,  a  verseny 

tisztaságának,  a  nyilvánosság  biztosításának  elősegítése  érdekében  egységes, 

intézményi szintű eljárási rend kerüljön meghatározásra.  

1.3 A Szabályzat – a Kbt. legfontosabb elemeit kiemelve – a Kórházra vonatkozó sajátos és 

különös szabályokat tartalmazza, ezért azt a Kbt.‐vel és a vonatkozó jogszabályokkal, az 

Európai  Unió  intézményeinek  közbeszerzési  tárgyú  rendeleteivel,  irányelveivel,  a 

Közbeszerzési  Hatóság  jogalkalmazást  elősegítő  dokumentumaival,  valamint  az  ÁEEK, 

mint fenntartó előírásaival együtt kell használni. Amennyiben a Szabályzat rendelkezése 

jogszabállyal  ellentétes  (jogszabályváltozás  miatt),  úgy  az  ilyen  rendelkezés  helyett  a 

jogszabály megfelelő rendelkezését kell alkalmazni, a Szabályzat módosítása mellett.  

1.4 A közbeszerzési eljárások bonyolítása során a Kórház biztosítja a Kbt. 2. §‐ában foglalt 

alapelvek érvényesülését.  

1.5 A  Szabályzat  szervezeti  és  személyi  hatálya  kiterjed  a  Kórház  valamennyi  szervezeti 

egységére,  tárgyi  hatálya  kiterjed  minden  olyan  árubeszerzésre,  építési  beruházásra, 

építési  koncesszióra,  valamint  szolgáltatás  megrendelésére  és  szolgáltatási 

koncesszióra, melynek értéke  a  közbeszerzés megkezdésekor  eléri  vagy meghaladja  a 

közbeszerzési  értékhatárokat,  figyelembe  véve  a  Kbt.  16‐19.  §‐ában  meghatározott, 

becsült  érték  meghatározására  és  a  részekre  bontás  tilalmára  vonatkozó  jogszabályi 

rendelkezéseket.  A  Szabályzat  hatálya  kiterjed  továbbá  valamennyi  központosított 

közbeszerzési körbe tartozó termékek beszerzésére.  

A  Szabályzat  hatálya  kiterjed  valamennyi,  a  Kbt.  hatálya  alá  tartozó  beszerzésre  a 

pénzügyi forrástól függetlenül.  

A mindenkor hatályos uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja 

meg  és  teszi  közzé  az  Európai  Unió  Hivatalos  Lapjában.  Az  egyes  beszerzési  tárgyak 

esetében  alkalmazandó  nemzeti  értékhatárok  a  központi  költségvetésről  szóló 



MSZ 07‐43 
Közbeszerzési szabályzat 

Hatálybalépés dátuma: 2016.12.15.   Változat: 1  4/30 

törvényben évente kerülnek meghatározásra. A Közbeszerzési Hatóság elnöke az egyes 

beszerzési  tárgyak  esetében  alkalmazandó  uniós  értékhatárokra,  valamint  nemzeti 

értékhatárokra vonatkozó tájékoztatót bocsát ki.  

1.6 A közbeszerzési eljárások során a törvény előírásaitól – tekintettel a jogszabály kógens 

jellegére  (Kbt.  2.  §  (7)  bekezdése)  –  csak  annyiban  lehet  eltérni,  amennyiben  azt  a 

törvény  kifejezetten  megengedi.  A  Kbt.  rendelkezéseinek  alkalmazásakor,  valamint  a 

jogszabályban  nem  rendezett  kérdésekben  a  közbeszerzési  eljárás  előkészítése, 

lefolytatása,  a  szerződés megkötése  és  teljesítése,  illetve  a  közbeszerzési  eljárásokkal 

kapcsolatos  jogorvoslati  eljárás  során  a  közbeszerzésekre  vonatkozó  szabályozás 

céljával összhangban a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni.  

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre a Kbt.‐ben foglalt eltérésekkel 

a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  (a  továbbiakban:  Ptk.) 

rendelkezéseit kell alkalmazni.  

1.7 A közbeszerzési eljárások során a Kbt.‐hez kapcsolódó egyéb  jogszabályokat, valamint 

az ÁEEK, mint fenntartó előírásait is megfelelően kell alkalmazni.  

 

2.Fejezet 

A közbeszerzés tárgya 

 
A  közbeszerzés  tárgya:  árubeszerzés,  építési  beruházás,  építési  koncesszió,  szolgáltatás 

megrendelése, illetőleg a szolgáltatási koncesszió.  

Ha a  közbeszerzés  többféle,  a Kbt.  8.  §  (2)‐(4) bekezdései  szerinti  beszerzési  tárgyat  foglal 

magában, a közbeszerzési eljárásra a beszerzés fő tárgya szerinti szabályokat kell alkalmazni. 

(Kbt. 22‐24. §) 

2.1 Árubeszerzés:  forgalomképes  és  birtokba  vehető  ingó  dolog  tulajdonjogának  vagy 

használatára,  hasznosítására  vonatkozó  jognak  –  vételi  joggal  vagy  anélkül  történő  – 

megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az 

üzembehelyezést is.  

2.2 Építési beruházás: következő valamely munka megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő 

részéről:  

‐ a  Kbt.  1.sz.  mellékletében  felsorolt  tevékenységek  egyikéhez  kapcsolódó  munka 

kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt, 

‐ építmény  kivitelezése  vagy  kivitelezése  és  külön  jogszabályban  meghatározott 

tervezése együtt,  

‐ az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen 

eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése.  

2.3 Építési  koncesszió:  a  Kbt.  szerinti  ajánlatkérő  által,  írásban  megkötött  visszterhes 

szerződés,  amelynek  keretében  az  ajánlatkérő  8.  §  (3)  bekezdésben  meghatározott 

építési  beruházást  rendel  meg,  és  az  ajánlatkérő  ellenszolgáltatása  az  építmény 

hasznosítási  jogának  meghatározott  időre  történő  átengedése  vagy  e  jog  átengedése 
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pénzbeli  ellenszolgáltatással  együtt,  amely  együtt  jár  az  intézmény  hasznosításához 

kapcsolódó működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével. 

2.4 Szolgáltatás  megrendelése:  árubeszerzésnek  és  építési  beruházásnak  nem  minősülő, 

olyan  visszterhes  szerződés,  amelynek  tárgya  különösen  valamely  tevékenység 

megrendelése az ajánlatkérő részéről.  

2.5 Szolgáltatási koncesszió: a Kbt.  szerinti ajánlatkérő által,  írásban megkötött visszterhes 

szerződés,  amelynek  keretében  az  ajánlatkérő  8.  §  (4)  bekezdés  szerinti  szolgáltatás 

nyújtását  rendeli  meg,  az  ajánlatkérő  ellenszolgáltatása  a  szolgáltatás  hasznosítási 

jogának  meghatározott  időre  történő  átengedése  vagy  e  jog  átengedése  pénzbeli 

ellenszolgáltatással  együtt,  amely  együtt  jár  a  szolgáltatás  hasznosításához  kapcsolódó 

működési kockázatnak a koncessziós jogosult általi viselésével.  

 

3.Fejezet 

Fogalmak, definíciók 

 
Jelen Szabályzat alkalmazásában:  

3.1 Gazdálkodó  egységek:  a  Kórház  szervezeti  egységei,  amelyek  működési  körében  a 

beszerzések  megvalósításához  a  hatályos  jogszabályok  alapján  közbeszerzési  eljárás 

lefolytatása válik  szükségessé. A működési  körükben  felmerülő közbeszerzések  szakmai 

anyagának összeállításáért a szervezeti egység vezetője a felelős.  

Gazdálkodó egységek:  

‐ Élelmezési Osztály 

‐ Logisztikai Osztály 

‐ Személyzeti, Bér‐ és Munkaügyi Osztály 

‐ Informatikai Osztály 

‐ Gyógyszertár 

‐ Központi Laboratórium 

‐ Műszaki Osztály 

3.2 Állami  Egészségügyi  Ellátó  Központ  (a  továbbiakban:  ÁEEK):  az  Állami  Egészségügyi 

Ellátó Központról szóló 27/2015. (II.25.) Korm. rendelet 3. § a) szerint gyakorolja az állam 

tulajdonába,  illetve  fenntartásába  került  egészségügyi  intézmények  felett  az  egységes 

fenntartói  jogokat,  5.  §  (1)  bekezdés  l)  pontja  alapján  összevont  közbeszerzések 

lefolytatására  jogosult, valamint a 46/2012.  (III.28.) Korm.  rendeletben foglaltak szerint 

központi beszerző szervezetként jár el.  

3.3 Jogi  szakértő:  jogi  végzettséggel,  szakértelemmel  és  szakmai  tapasztalattal  rendelkező, 

az  ügyvédekről  szóló  1998.  évi  XI.  törvény  5.  §  (1)‐(2)  bekezdésben  meghatározott 

tevékenység  végzésére  jogosult,  a  közbeszerzési  eljárások  lefolytatása  során  a  jogi 

szakértelmet biztosító személy vagy szervezet.  

3.4 Miniszterelnökség:  a  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről  szóló 

320/2015.  (X.30.)  Korm.  rendeletben  foglaltak  alapján  a  közbeszerzések  közbeszerzési 

jogi  vizsgálatával  és  a  közbeszerzési  eljárások,  valamint  a  rendelet  hatálya  alá  tartozó 

szerződések ellenőrzésével és engedélyezésével összefüggő feladatokat ellátó szerv.  
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3.5 Közbeszerzési eljárás: Egy adott beszerzés – amelynek a Kbt. előírásai szerint számított 

becsült értéke a Kbt. egybeszámítási  szabályai alapján eléri a mindenkori közbeszerzési 

értékhatárt – megvalósítása érdekében a Kórház – mint ajánlatkérő által a Kbt. előírásai 

szerint  lefolytatásra  kerülő  eljárás.  A  közbeszerzési  eljárás  a  Kbt.‐ben meghatározottak 

szerint indul és az eljárás eredményéről szóló hirdetmény közzétételével zárul.  

3.6 Szakmai anyag:  a  közbeszerzés  tárgyának/tárgyainak adott esetben  részének/részeinek 

meghatározását, a közbeszerzés tárgyának mennyiségi és minőségi adatait és az ezekkel 

kapcsolatos  követelményeket,  az  eljárás  becsült  értékét,  az  ajánlattevőkkel  szemben 

támasztott követelményeket, a közbeszerzési műszaki leírást és specifikációt, valamint az 

ehhez kapcsolódó szakmai és pénzügyi követelményrendszert, a bírálati szempontokat, a 

szerződéses  feltételeket,  valamint  a  közbeszerzés  tárgya  szerinti  szakterület 

vonatkozásában  a  közbeszerzési  eljárás  során  figyelembe  veendő  valamennyi  szakmai 

kritériumot tartalmazó írott anyag.  

 

4.Fejezet 

Eljárás típusok 

 
4.1 Nyílt eljárás: olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt 

gazdasági szereplő ajánlatot tehet. (Kbt. 81. §) 

4.2 Meghívásos  eljárás:  olyan,  két  szakaszból  álló  közbeszerzési  eljárás,  amelynek  első, 

részvételi  szakaszában  az  ajánlatkérő  a  részvételre  jelentkezőknek  a  szerződés 

teljesítésére  való  alkalmasságáról  vagy  alkalmatlanságáról  dönt  a  Kbt.  69.  §‐ban 

foglaltakkal  összhangban.  A  részvételi  szakaszban  a  részvételre  jelentkező  nem  tehet 

ajánlatot.  Az  eljárás  második,  ajánlattételi  szakaszában  csak  az  ajánlatkérő  által 

alkalmasnak  minősített  és  ajánlattételre  felhívott  részvételre  jelentkezők  tehetnek 

ajánlatot. (Kbt. 82‐84. §) 

4.3 A  hirdetmény  közzétételével  induló  tárgyalásos  eljárás:  olyan,  két  szakaszból  álló 

közbeszerzési eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre 

jelentkezőnek  a  szerződés  teljesítésére  való  alkalmasságáról  vagy  alkalmatlanságáról 

dönt a Kbt. 69. §‐sal összhangban. A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem 

tehet  ajánlatot.  Az  eljárás  második,  ajánlattételi  szakaszában  az  ajánlatkérő  az 

alkalmasnak  minősített  és  ajánlattételre  felhívott  részvételre  jelentkezőkkel  tárgyal  a 

szerződés feltételeiről. (Kbt. 85‐89. §) 

4.4 Hirdetmény nélküli  tárgyalásos eljárás: olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, 

amelyben  az  ajánlatkérő  az  ajánlattételre  felhívott  ajánlattevőkkel  tárgyal  a  szerződés 

feltételeiről. (Kbt. 98‐103. §) 

4.5 Versenypárbeszéd: olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az általa – a Kbt. 

69. §‐ban foglaltakkal összhangban – kiválasztott részvételre jelentkezőkkel párbeszédet 

folytat  a  közbeszerzés  tárgyának,  a  szerződés  típusának  és  feltételeinek  pontos 

meghatározása érdekében, majd ajánlatot kér. (Kbt. 90‐94. §) 

4.6 Innovációs partnerség: olyan sajátos közbeszerzési eljárás, amelynek célja egy innovatív 

termék,  szolgáltatás  vagy  építési  beruházás  kifejlesztése,  és  az  ennek  eredményeként 
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létrejövő áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások ezt követő beszerzése. (Kbt. 95‐

97. §) 

4.7 Sajátos beszerzési módszerek: 

4.7.1 Keretmegállapodások:  olyan  megállapodások,  amelyek  meghatározzák  azokat  a 

lényeges  feltételeket,  amelyek  alapján  később  az  ajánlatkérő  és  az  ajánlattevő(k) 

között szerződéskötésre kerül sor. (Kbt. 104‐105. §) 

4.7.2 Dinamikus  beszerzési  rendszer:  a  gyakori  beszerzések  megvalósítására  szolgál, 

melyhez annak teljes időtartama alatt bármely olyan gazdasági szereplő csatlakozhat, 

amely megfelel  az  ajánlatkérő  által meghatározott  alkalmassági  feltételeknek.  (Kbt. 

106‐107. §) 

4.7.3 Elektronikus  árlejtés: melynek  során  az  ajánlattevők új,  ‐  egyre  csökkenő –  árakat, 

illetve az ajánlat egyes számszerűsíthető elemeire vonatkozó új értékeket ajánlanak. 

(Kbt. 108. §) 

4.7.4 Elektronikus  katalógus:  az  információk  bemutatásának  és  rendszerezésének  az 

ajánlattevők  számára  közös,  elektronikusan  kezelhető  formátuma,  amelynek 

benyújtása olyan esetben követelhető meg, amikor az ajánlatkérő kötelezővé teszi az 

elektronikus kommunikációs eszközök használatát. (Kbt. 109. §) 

4.8 Uniós értékhatár alatti eljárás: A Kbt. Harmadik része XVII. fejezet szerint. A Kórház az e 

rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor választása szerint 

‐ a Kbt. 117. §‐ban meghatározott módon szabadon kialakított eljárást 

folytat le, vagy 

‐ e  törvény Második  részében meghatározott  szabályok szerint  jár el a 

Kbt. 113‐116. §‐ban foglalt eltérésekkel. (Kbt. 112. § ‐ 116. §) 

 

5.Fejezet 

Kivételek 
 

5.1 Nem  kell  alkalmazni  a  Kbt.  és  jelen  Szabályzat  előírásait  nemzeti  értékhatár  alatti 

beszerzések tekintetében.   

5.2 Nem kell alkalmazni a Kbt. és jelen Szabályzat előírásait a Kbt. 9. §‐ban foglalt esetekben. 

Különösen: 

5.2.1 A központi beszerző szerv által közbeszerzési eljárás útján beszerzett áru, szolgáltatás 

vagy építési beruházás megrendelésére azon szervezetek részéről, amelyek  javára a 

központi  beszerző  szerv  közbeszerzési  szerződést  kötött,  valamint  a  központi 

beszerző szervek által nyújtott járulékos közbeszerzési szolgáltatások megrendelése. 

5.2.1.1 Járulékos  közbeszerzési  szolgáltatásnak  minősül  a  közbeszerzési  eljárás 

lefolytatásához nyújtott támogatási tevékenység, így különösen:  

‐ közbeszerzési  eljárások  lefolytatását,  illetve  keretmegállapodások 

megkötését  az  ajánlatkérők  számára  lehetővé  tevő  műszaki 

infrastruktúra rendelkezésre bocsátását,  

‐ közbeszerzési  eljárások  lefolytatásával  vagy  tervezésével  kapcsolatos 

tanácsadás,  
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‐ közbeszerzési  eljárások  előkészítése  és  lefolytatása  az  érintett 

ajánlatkérő nevében és javára.  

5.2.2 Meglévő  építmény  vagy  egyéb  ingatlan  vétele,  illetve  az  arra  vonatkozó  egyéb  jog 

megszerzése. 

5.2.3 Választottbírósági, közvetítői és békéltetői tevékenység. 

5.2.4 Jogi szolgáltatás igénybevétele, amennyiben annak tárgya 

5.2.4.1 ügyvéd  által  ellátott  jogi  képviselet  bírósági,  választottbírósági,  hatósági,  békéltetői 
vagy közvetítői eljárásban,  valamint az ehhez kapcsolódó, ügyvéd által nyújtott  jogi 

tanácsadás, 

5.2.4.2 közjegyző által nyújtott hitelesítési szolgáltatás.  
5.2.5 Közalkalmazotti jogviszony.  

5.3 A Kbt. és jelen Szabályzat előírásait nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő 

értékű beszerzések tekintetében a Kbt. 111. §‐ban foglalt esetekben. Különösen:  

5.3.1 A  Kbt.  3.  mellékletében  foglalt  bármely  szolgáltatásra,  ha  annak  becsült  értéke  a 

tizennyolc millió forintot nem éri el. 

5.3.2 A hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, 

tej  és  tejtermék,  gabonafélék,  kenyér  és  pékáru,  méz,  tojás,  kertészeti  növény 

beszerzése. 

5.3.3 A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység igénybevételére.  

5.3.4 A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzforgalmi 

szolgáltatás igénybevételére.  

5.3.5 A postai szolgáltatást vagy a postai szolgáltató által nyújtott szolgáltatásoktól eltérő 

szolgáltatást nyújtó szervezet beszerzései vonatkozásában.  

5.4 Az ÁEEK‐ről szóló 27/2015. (II.25.) Korm. rendelet alapján összevont beszerzésekre.  

5.5 A kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről 

szóló  1982/2013.  (XII.29.)  Kormány  határozat  alapján  elrendelt  beszerzési  tilalom  a 

beruházások keretében – kivéve kisértékű tárgyi eszköz – történő informatikai eszközök 

beszerzése,  létesítése, valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése  létesítésén belül a 

bútorok, személygépjárművek és telefon beszerzése vonatkozásában.  

5.5.1 A  tilalmak  részbeni  feloldására  –  rendkívül  indokolt,  egyedi  esetekben  –  a 

Miniszterelnökség jogosult.  

 

6.Fejezet 

A közbeszerzések előkészítése 

 
6.1 A közbeszerzési terv (Kbt. 42. §) 

A Kórház évente közbeszerzési tervet készít. A gazdálkodó egységeknek minden évben – 

eltérő  utasítás  hiányában  –  legkésőbb  minden  év  február  28‐ig  kell  megküldeniük  az 

adott  évre  vonatkozó,  a működési  körükben  felmerülő  beszerzéseik  tervét  a  gazdasági 

igazgatónak.  A  közbeszerzési  tervben  szerepeltetni  kell  a  központosított  közbeszerzési 

rendszer  hatálya  alá  tartozó  termékek  és  szolgáltatások  közbeszerzésére  vonatkozó 

igényeket is.  
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A döntéselőkészítési és dokumentációs osztályvezetővel egyeztetett közbeszerzési tervet 

és annak módosításait a főigazgató ellenőrzi és hagyja jóvá.  

A  közbeszerzési  tervnek  tartalmaznia  kell  az  adott  közbeszerzések  tárgyát,  a  tervezett 

eljárástípust és az eljárás tervezett időpontját.  

A közbeszerzési terv elkészítése előtt a Kórház indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a 

tervben szintén szerepeltetni kell.  

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 

eljárás  lefolytatásának  kötelezettségét.  A  közbeszerzési  tervben  nem  szereplő 

közbeszerzésekre  vagy  a  tervben  foglaltakhoz  képest  módosított  közbeszerzésekre 

vonatkozó  eljárást  is  le  lehet  folytatni.  Ezekben  az  esetekben  a  közbeszerzési  tervet 

módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás 

indokát is.  

A döntéselőkészítési és dokumentációs osztályvezető gondoskodik a közbeszerzési terv 

‐ a  közbeszerzések  központi  ellenőrzéséről  és  engedélyezéséről  szóló 

320/2015.  (X.30.)  Korm.  rendelet  előírásainak  megfelelően  a 

Miniszterelnökség részére megküldéséről, 

‐ a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban 

történő közzétételről, 

‐ az ÁEEK részére történő megküldéséről, 

‐ az ÁEEK webes rendszerén keresztül történő feltöltéséről,  

‐ a Kórházi honlapon történő feltüntetésről, 

‐ a  Kórház  ellenőrzésére  feljogosított  szervek  kérésére  történő 

megküldéséről. 

A  közbeszerzési  tervet  és  annak  módosításait  a  Kórház  köteles  5  évig  megőrizni.  A 

dokumentálásért,  megőrzéséért  a  döntéselőkészítési  és  dokumentációs  osztályvezető 

felel az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően.  

A Kórház köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban 

–  amennyiben  az  adatbázisban  való  közzététel  valamely  okból  nem  lehetséges  a  saját 

honlapján  –  közzétenni  a  közbeszerzési  terv  módosítását  a  terv  módosításának 

elfogadását  követően  haladéktalanul.  A  közbeszerzési  tervnek  a  Közbeszerzési 

Adatbázisban  a  tárgyévet  követő  évre  vonatkozó  közbeszerzési  terv  honlapon  történő 

közzétételéig  elérhetőnek  kell  lennie.  A  Közbeszerzési  Adatbázisban  mindig  csak  az 

aktuális  közbeszerzési  tervnek  kell  elérhetőnek  lennie.  A  Kórház  köteles  a 

Miniszterelnökség  részére  tájékoztatást  adni  a  közbeszerzési  terv  módosításáról, 

továbbá a módosítás indokairól az arról hozott döntést követően 3 munkanapon belül.  

6.2 Előzetes tájékoztató 
A  döntéselőkészítési  és  dokumentációs  osztályvezető  a  közbeszerzési  terv 

figyelembevételével,  az  éves  költségvetés  tervszámai  alapján,  ha  a  főigazgató,  mint 

döntéshozó erre vonatkozóan döntést hoz, előzetes tájékoztatót készíthet az adott évre, 

vagy  az  elkövetkezendő  legfeljebb  12  hónapra  tervezett  összes  árubeszerzésről  építési 

beruházásról vagy szolgáltatás megrendeléséről a Kbt. 38. §. alapján.  
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6.3 Éves statisztikai összegzés 
A  tárgyévet  követően  az  előző  évi  Kórházi  közbeszerzésekről  a  közbeszerzési  és 

tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a 

hirdetmények  mintáiról  és  egyes  tartalmi  elemeiről,  valamint  az  éves  statisztikai 

összegzésről szóló 44/2015.  (XI.2.) MvM rendeletben meghatározott minta szerint éves 

statisztikai összegezést kell készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. 

napjáig  kell  közzétenni.  A  döntéselőkészítési  és  dokumentációs  osztályvezető  a 

vonatkozó  jogszabály előírásai  szerinti  tartalommal elkészített  statisztikai összegezést a 

főigazgató jóváhagyását követően gondoskodik:  

‐ a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban 

történő közzétételről, 

‐ az ÁEEK részére történő megküldéséről, 

‐ az ÁEEK webes rendszerén keresztül történő feltöltéséről, 

‐ a Kórházi honlapon történő feltüntetéséről. 

 

6.4 A közbeszerzés értékének meghatározása (becsült érték meghatározása) 

A  Kbt.  16.§.  (1)  bekezdés  alapján  a  közbeszerzés  becsült  értékén  a  közbeszerzés 

megkezdésekor  annak  tárgyáért  az  adott  piacon  általában  kért  vagy  kínált  –  általános 

forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 17‐20. §‐ban foglaltakra tekintettel megállapított – a 

teljes  ellenszolgáltatást  kell  érteni.  Opcionális  részt  tartalmazó  ajánlatkérés  esetén  a 

teljes ellenszolgáltatásba az opcionális értékét is bele kell érteni.  

A közbeszerzés becsült értékébe be kell számítani a Kórház által a részvételre jelentkezők 

vagy  az  ajánlattevők  részére  fizetendő  díjat  vagy  egyéb  kifizetést  (jutalékot)  is,  ha  a 

Kórház teljesít ilyen jellegű fizetést.  

Ha  a  Kórház  lehetővé  teszi  a  részekre  történő  ajánlattételt,  a  közbeszerzés  becsült 

értékébe minden rész értékét be kell számítani.  

A  Kórház  a  Kbt.  28.  §.  (2)  bekezdésében  foglaltak  nyomán  köteles  a  becsült  érték 

meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. A 

vizsgálat során az ajánlatkérő objektív alapú módszereket alkalmazhat.  Ilyen módszerek 

különösen:  

‐ a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív árajánlatok bekérése, 

‐ a  beszerzés  tárgyára  vonatkozó,  arra  szakosodott  szervezetek  által 

végzett piackutatás, 

‐ igazságügyi szakértő igénybe vétele,  

‐ szakmai kamarák által ajánlott díjszabások,  

‐ szakmai  kamarák  által  előállított  és  karbantartott,  megvalósítási 

értéken alapuló, részletes építési adatbázis, 

‐ a Közbeszerzési Hatóság által kiadott árstatisztika, 

‐ az  ajánlatkérő  korábbi,  hasonló  tárgyra  irányuló  szerződéseinek 

elemzése.  

A közbeszerzési eljárás megindítása előtt a Kórház független szakértőkkel, hatóságokkal, 

illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a közbeszerzési eljárás 

előkészítése,  valamint  a  gazdasági  szereplők  –  tervezett  beszerzésre  és  annak 
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követelményeire  vonatkozó  –  tájékoztatása  érdekében.  A  Kórház  köteles  minden 

szükséges  intézkedést  –  különösen  a  releváns  információk  közlését  a  közbeszerzési 

dokumentumokban,  valamint  a  megfelelő  ajánlattételi  határidő  meghatározását  – 

megtenni  a  verseny  tisztaságára,  a gazdasági  szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő 

elbánásra vonatkozó alapelvek érvényesülése érdekében.  

Tilos  a  becsült  érték  meghatározásának  módszerét  a  Kbt.  megkerülése  céljával 

megválasztani,  továbbá tilos a közbeszerzést oly módon részekre bontani, amely a Kbt. 

vagy a Kbt. szerinti uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzésekre 

vonatkozó szabályai alkalmazásának megkerülésére vezet. A Kbt. szerint a Közbeszerzési 

Hatóság  a  becsült  érték  meghatározásának  egyes  módszereiről,  illetve  a  módszer 

megválasztásának szempontjából útmutatót ad ki.  

 

7.Fejezet 

Az eljárásba bevont személyek, szervezetek, a szakmai bíráló bizottság 

összetétele, feladata 

 

A Kbt. alapelveinek, továbbá a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek érvényesülését, valamint a 

jelen Szabályzatban foglaltak betartását – az éves összesített közbeszerzési terv készítésekor, 

az  aktuális  közbeszerzési  eljárásban  –  a  Kórház,  mint  ajánlatkérő  nevében  eljárónak, 

valamint  a  közbeszerzési  eljárás megvalósításába  bevont  személyeknek  és  szervezeteknek 

biztosítania kell.  

A  Kórház,  mint  ajánlatkérő  nevében  eljárók  közbeszerzési  eljárással  kapcsolatos 

felelősségére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

A  közbeszerzési  eljárások előkészítésében és  lefolytatásában,  az  egyes  jogok  gyakorlása és 

kötelezettségek  teljesítése  során  bevont  külső  személy,  illetve  szervezet  polgári  jogi 

felelősséggel  tartozik  a  közbeszerzési  eljárás  során  a  Kbt.  és  annak  végrehajtási 

rendeleteinek,  az  ÁEEK,  mint  fenntartó  előírásainak,  valamint  a  jelen  Szabályzatban 

foglaltaknak a betartásáért.  

A  Kórház,  mint  ajánlatkérő  részéről  az  eljárásban  nem  vehet  részt  olyan  személy  vagy 

szervezet,  akivel  szemben  a  Kbt.‐ben  meghatározott  összeférhetetlenségi  ok  áll  fenn.  Az 

összeférhetetlenség  fennállásáról,  illetve  fenn  nem  állásáról  az  eljárásban  részt  vevő 

személyeknek  a  megbízás  vagy  kijelölés  elfogadásakor  írásban  nyilatkoznia  kell,  illetve 

amennyiben  az  összeférhetetlenségi  ok  ezt  követően  áll  be,  úgy  haladéktalanul  írásban 

jeleznie kell a döntéshozó felé.  

A  közbeszerzési  eljárás  lebonyolításába  indokolt  esetben  a  jelen  Szabályzatban 

meghatározott szereplőkön kívül más személyek is bevonhatók a főigazgató döntése alapján.  

A mindenkor hatályos  jogszabályokban meghatározott  személyek  részéről  szükséges, előírt 

formájú és tartalmú vagyonnyilatkozat‐tételi kötelezettség szükségessége ellenőrizendő.  
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7.1 Főigazgató 
A  Kórház  –  jelen  Szabályzatban  meghatározott  –  közbeszerzési  eljárásaiban 

döntéshozónak minősül.  

A főigazgató feladat‐ és hatáskörébe tartozik, hogy:  

‐ megbízza az eljárásba bevont személyeket és szervezeteket, beleértve 

a bíráló bizottság tagjait is,  

‐ meghozza a közbenső, valamint az eljárást lezáró döntéseket, 

‐ dönt a jogorvoslati eljárás esetén a jogi képviselet ellátásáról,  

‐ dönt a közbeszerzési eljárás további viteléről,  

‐ aláírja,  illetve  szükség  esetén  a  Kbt.‐nek  megfelelően  módosítja  a 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződést,  

‐ a  közbeszerzési  eljárások  lefolytatásának,  illetve  a  döntés 

meghozatalának törvényességéről gondoskodjon.  

 

7.2 Gazdasági igazgató 
A gazdasági igazgató koordinálja a Kórház közbeszerzéseit, valamint gondoskodik a jelen 

Szabályzatban meghatározott egyéb feladatokról.  

A gazdasági igazgató feladat‐ és hatáskörébe tartozik, hogy:  

‐ javaslatot  tesz  a  döntéshozó  felé  az  eljárásba  bevont  személyekre, 

szervezetekre,  

‐ gondoskodik  a  bíráló  bizottság  tagjainak,  az  eljárásba  bevont 

személyeknek  és  szervezeteknek  az  összeférhetetlenségi  és 

titoktartási nyilatkozatának meglétéről, 

‐ folyamatosan  konzultál  a  döntéselőkészítési  és  dokumentációs 

osztályvezetővel  a  Kórház  által  bonyolított  közbeszerzési  eljárások 

tekintetében,  

‐ jóváhagyja  közbeszerzési  eljárások  részvételi,  ajánlati,  ajánlattételi 

felhívását és dokumentációját, 

‐ gondoskodik  a  közbeszerzési  eljárás  keretében  létrejött  szerződések 

módosításáról  szóló  hirdetmény  és  a  szerződés  teljesítéséről  szóló 

hirdetménynek  nem  minősülő  dokumentum  elkészítéséről  és 

közzétételéről, 

‐ gondoskodik  a  Kórház  által  bonyolított  közbeszerzési  eljárások 

valamennyi iratanyagának kezeléséről és megőrzéséről a Kbt. előírásai 

szerint, 

‐ a  bíráló  bizottság munkáját  irányítja,  valamint  a  pénzügyi‐  gazdasági 

szakértelmével  felelős  vezetőként  közreműködik  a  bizottság 

munkájában, 

‐ a bíráló bizottság eljárási döntésekre vonatozó javaslatát a döntéshozó 

elé terjeszti,  

‐ intézkedik  a  közbeszerzési  eljárás  eredményeként  létrejött 

szerződések továbbításáról,  

‐ a létrejött szerződések teljesítését ellenőrzi, ellenőrizteti,  



MSZ 07‐43 
Közbeszerzési szabályzat 

Hatálybalépés dátuma: 2016.12.15.   Változat: 1  13/30 

‐ javaslatot tesz a bíráló bizottság tagi összetételére – ha szükségesnek 

ítéli meg, külső szakértő bevonására – vonatkozóan a döntéshozónak, 

‐ a  közbeszerzés  indítását  megelőzően,  a  beszerzés  fedezete 

rendelkezésére állását ellenőrzi, 

‐ indítja az adott közbeszerzési eljárást, esetenként külön meghatározza 

a főbb feladatok ellátásával megbízott személyeket,  

‐ jóváhagyja  a  Kórház  felettes  szervek  felé  történő  közbeszerzésekkel 

kapcsolatos  tájékoztatására‐,  adatszolgáltatására  előkészített 

dokumentumokat, 

‐ folyamatosan  nyomon  követi  a  feladatai  ellátásához  szükséges 

jogszabályok  változásait,  és  megteszi  ez  alapján  szükségessé  váló 

javaslatokat. 

 

7.3 Gazdálkodó egység vezetője 
‐ összeállítja  és  határidőben  leadja  a  felügyelete  alá  tartozó  szervezeti 

egység  éves  közbeszerzési  tervét  a  döntéselőkészítési  és 

dokumentációs osztályvezető felé, 

‐ az általa kezdeményezett, a működési körében felmerült közbeszerzési 

eljárások  szakmai  anyagát  elkészíti,  összeállítja,  egyezteti  az  érintett 

szakmai egységekkel, az egyeztetés tényét dokumentálja, 

‐ meghatározza a közbeszerzés alapadatait, 

‐ a  szakmai  anyagot,  az  alapadatokat,  javaslatait  továbbítja  a 

döntéselőkészítési  és  dokumentációs  osztályvezető  felé,  az 

egyeztetést lefolytatja, 

‐ a  kiegészítő  tájékoztatás  adás  során  felmerülő  szakmai  kérdésekre 

adandó  válaszokat  megszövegezi  és  továbbítja  határidőre  a 

döntéselőkészítési és dokumentációs osztályvezető felé, 

‐ részt vesz a bíráló bizottság munkájában, 

‐ szükség szerint megszervezi és részt vesz a helyszíni bejárásokon, 

‐ a  szerződés  teljesítését,  teljesülését  felügyeli,  felelős  azért,  hogy  a 

megkötött  szerződéstől  eltérően  sem  árubeszerzés,  sem  építési 

beruházás, sem szolgáltatás ne realizálódhasson, 

‐ a  szerződés  teljesítése  folyamán  a  szükséges  dokumentációkat, 

nyilvántartásokat  naprakészen  vezeti,  a  szerződés  teljesítését 

dokumentálja,  

‐ indokolt esetben szerződésmódosítást kezdeményez,  

‐ a  gazdasági  igazgató  jóváhagyását  követően  intézkedik  az 

igénybejelentés  a  Központi  Ellátó  Szerv  felé  határidőben  történő 

megküldése vonatkozásában, 

‐ lefolytatja  a  tárgyalásokat  és  a  szükséges  levelezéseket  a  Központi 

Ellátó Szervvel. 
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7.4 Döntéselőkészítési és dokumentációs osztályvezető 

Feladat‐ és hatáskörébe tartozik az alábbi feladatok ellátása: 

‐ havonta,  a  tárgyhót  megelőző  hó  15‐ig  a  Kórház  következő  havi 

tervezett  közbeszerzéseinek  indításáról  köteles  kimutatást  küldeni 

tájékoztatásul  az  ÁEEK  résére  az  általa  üzemeltetett  Ügykörök 

rendszeren keresztül az ott meghatározott formában, 

‐ a  fekvőbeteg  szakellátást  nyújtó  intézmények  részére  történő 

gyógyszer‐,  orvostechnikai  eszköz  és  fertőtlenítőszer  beszerzések 

országos  központosított  rendszeréről  szóló  46/2012.  (III.28.)  Korm. 

rendelet  3.§  (3)  bekezdése  alapján  negyedévente,  minden  naptári 

negyedév  utolsó  napját  követő  15.  napig  adatszolgáltatást  teljesít  az 

ÁEEK  felé  a  Kórház  által  megvalósított  gyógyszer‐,  orvostechnikai 

eszköz  és  fertőtlenítőszer  felhasználás  mennyiségéről  és  értékéről, 

feltüntetve az irányadó értékeket.  

‐ A  központosított  közbeszerzési  rendszerről,  valamint  a  központi 

beszerző  szervezet  feladat‐  és  hatásköréről  szóló  168/2004.  (V.25.) 

Korm. rendelet 

o 16.§.  (2)  és  (3)  bekezdései  alapján  a  Kórház  a  központosított 

közbeszerzési  portálon  elektronikusan  nyilvántartott 

intézményi  és  felhasználói  adataiban  bekövetkezett 

változásokat  öt  munkanapon  belül  köteles  módosítani, 

valamint  ezen  adatokat  köteles  évente  felülvizsgálni,  és  ezt  a 

központi  beszerző  szervezet  részére  a  tárgyév  január  31. 

napjáig bejelenteni, 

o 17.§.  (1)  bekezdés  alapján  a  Kórház  központosított 

közbeszerzési  rendszer  hatálya  alá  tartozó  kiemelt  termékek 

közbeszerzésére vonatkozó beszerzési igényeit – amennyiben a 

központi  beszerző  szervezet más határidőt  nem állapít meg  – 

háromhavonta  előre,  rendkívüli  sürgősség  esetén 

haladéktalanul,  de  legkésőbb  a  beszerzés  megkezdésekor 

köteles bejelenteni a központi beszerzési portálon,  

o a  17.§.  (2)  bekezdésének  megfelelően  köteles  a  Kórház 

közbeszerzési  törvény  szerinti  éves  összesített  közbeszerzési 

tervét  a  tárgyéve  május  15.  napjáig  a  központi  beszerző 

szervezet  központosított  közbeszerzési  portálján 

elektronikusan  rögzíteni  a  központi  beszerző  szervezet  által 

előírt formában. 

‐ a  közbeszerzések  központi  ellenőrzéséről  és  engedélyezéséről  szóló 

320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23.§. (4) bekezdés alapján megküldi 

a  rendelettel  összhangban  elkészített  közbeszerzési  szabályzatot  az 

ellenőrzési szervezetnek, 
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‐ a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs 

beszerzések  központosított  közbeszerzési  rendszeréről  szóló 

247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 

o 7.§.  (2) bekezdés a) pontja alapján a Nemzeti Kommunikációs 

Hivatal  Központosított  Közbeszerzési  Portálján  rögzített  adat 

változása esetén a módosult adatot a Nemzeti Kommunikációs 

Hivatal  Központosított  Közbeszerzési  Portálján  történő 

rögzítéséről gondoskodik, 

o 8.§.  (1)  bekezdés  alapján  köteles  a  Nemzeti  Kommunikációs 

Hivatal  Központosított  Közbeszerzési  Portálján  keresztül 

megküldeni 

 az  éves  összesített  beszerzési  tervet  és  szponzorációs 

költségkerettervet  a  tárgyévet megelőző  év  december 

15. napjáig,  

 a  negyedéves  beszerzési  tervet  a  tárgyi  negyedévet 

megelőző hónap 15. napjáig, 

 a  beszerzésre  vonatkozó  igényét  a  megvalósítás 

megkezdését megelőzően legalább 10 nappal, 

 a rendkívüli sürgősséget igénylő beszerzésre vonatkozó 

igényét haladéktalanul, 

 a  szponzorációra  irányuló  igényét  a  megvalósítás 

megkezdését megelőzően legalább 10 nappal. 

o 9.§.  (1)  bekezdés  alapján  köteles  a  Kórház  negyedéves 

beszerzési  tervét  a  tárgyi  negyedévet  megelőző  hónap  15. 

napjáig  a  Hivatal  részére  a  Nemzeti  Kommunikációs 

Központosított  Közbeszerzési  Portálján  keresztül  jóváhagyásra 

megküldeni.  

Az  adott  negyedéves  beszerzési  tervben  kizárólag  olyan 

beszerzés  szerepelhet,  amelyet  az  éves  összesített  beszerzési 

terv is tartalmaz.  

‐ A  döntéselőkészítési  és  dokumentációs  osztályvezető  intézkedik  a 

Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – 

amennyiben az adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a Kórház 

saját  vagy  a  fenntartója  honlapján  a  Kbt.  43.  §‐ában  (továbbá  adott 

esetben  a  Kbt.  103.§  (6)  bekezdésben)  felsorolt  nyilvános  adatok 

(dokumentumok) közzétételéről. 

‐ Folyamatosan  nyomon  követi  a  feladatai  ellátásához  szükséges 

jogszabályok  változásait,  és  megteszi  ez  alapján  a  szükséges 

javaslatokat. 

‐ Gondoskodik  a  Kórház  honlapján  lévő  –  a  közbeszerzési 

tevékenységgel összefüggő – adatok és  információk ellenőrzéséről és 

aktualizálásról.  
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‐ Előkészíti  a  Kórház  felettes  és  ellenőrző  szervek  felé  történő 

közbeszerzésekkel  kapcsolatos  tájékoztatási,  adatszolgáltatási 

dokumentációit.  

 

7.5 Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó/közbeszerzési bonyolító bevonása 
A  közbeszerzési  eljárás  jogszerűségének  hatékonyabb  biztosítása  érdekében  az  adott 

eljárás  lebonyolításához  közbeszerzési  bonyolító  vehető  igénybe.  Közbeszerzési 

bonyolítóként  olyan  személy  bízható meg,  aki  a  Közbeszerzések  Tanácsa  által  vezetett 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékében szerepel.  

A  közbeszerzési  bonyolítót  a  főigazgató  bízza  meg,  az  adott  eljárás  előkészítésének 

megkezdésekor.  

A közbeszerzési bonyolító feladat‐ és hatáskörébe tartozik:  

‐ konzultatív segítségnyújtás, 

‐ összeállítja  és  véleményezésre  megküldi  a  részvételi/ajánlati, 

ajánlattételi felhívást és dokumentációt a főigazgató részére, 

‐ a gazdasági szereplők alkalmassági feltételeit előzetesen ellenőrzi, 

‐ gondoskodik  az  eljárás  megindításáról  az  ajánlattételi  felhívás 

ajánlattevőknek  való  közvetlen  megküldésével,  illetve  az  erről  szóló 

hirdetmény közzétételével, 

‐ nyilvántartást  vezet  a  részvételi  jelentkezések  és  az  ajánlatok 

érkeztetéséről, 

‐ felbontja  és  ismerteti  a  részvételi  jelentkezéseket  és  az  ajánlatokat, 

levezeti a bontási eljárást, 

‐ jegyzőkönyvezi  a  bontási  eljárásban  történteket  és  a  jegyzőkönyvet 

továbbítja az ajánlattevők részére, 

‐ igény  esetén  lebonyolítja  és  a  Kbt.  előírásainak  megfelelően 

dokumentálja a helyszíni bejárást,  

‐ biztosítja  a  bírálóbizottsági  tagok  részére  az  ajánlatok 

megvizsgálásának lehetőségét,  

‐ gondoskodik a hiánypótlás,  felvilágosítás kérés, aránytalanul alacsony 

ár‐indoklás kérés, számítási hibát tartalmazó ajánlat kijavításáról szóló 

tájékoztató elkészítéséről, kézbesítéséről, 

‐ elkészíti  a  bírálóbizottsági  ülés  jegyzőkönyveit,  melyben  részletes 

indoklással támasztja alá a döntési javaslatot, 

‐ összeállítja az eljárást lezáró döntés dokumentumait, 

‐ elkészíti az összegezést, a kizárásról, alkalmatlanság megállapításáról, 

érvénytelenné nyilvánításról szóló írásbeli tájékoztatót, 

‐ gondoskodik  az  eljárás  eredményének  kihirdetéséről  az  összegezés 

megküldésével,  

‐ elkészíti  a  megkötésre  kerülő  szerződés  tervezetét  az  eljárás  során 

esetlegesen szükségessé váló módosulások szerint, 
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‐ elkészíti  az  eljárás  eredményéről,  eredménytelenségéről  szóló 

tájékoztatót és megjelenteti az erről szóló hirdetményt, 

‐ amennyiben  az  eljárás  során  valamelyik  gazdasági  szereplő  előzetes 

vitarendezést  kezdeményez,  közreműködik  az  ezzel  kapcsolatos 

dokumentumok összeállításában,  

‐ az  eljárást  érintő  jogorvoslati  kérelem  benyújtása  esetén  arról 

tájékoztatja a főigazgatót,  

‐ adott  esetben  előkészíti  a  jogorvoslati  eljárásban  megsemmisített 

ajánlatkérői döntés után az eljárás további vitelére vonatkozó döntési 

javaslatot, 

‐ adott  esetben  elkészíti  és  kézbesíti  a  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos 

eljárás alkalmazásáról szóló tájékoztatót, 

‐ adott esetben elkészíti a tárgyalásos eljárás jegyzőkönyvét, 

‐ összességében elvégzi  az eljárások Kbt.  szerinti dokumentálását, és a 

teljes  iratanyagot  az  eljárás  lezárását  követően  átadja  a  főigazgató 

részére. 

 

7.6 A bírálóbizottság 
A  bírálóbizottság  a  közbeszerzési  eljárás  során  beérkezett  ajánlatok  elbírálására 

létrehozott legalább három tagból álló, döntéselőkészítő, javaslattevő testület.  

A  Kórház  az  ajánlatok  elbírálására  legalább  háromtagú,  közbeszerzés  tárgya  szerinti 

szakmai,  közbeszerzési,  jogi  és  pénzügyi  szakértelemmel  rendelkező  bírálóbizottságot 

köteles létrehozni. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a 

Kórház,  mint  ajánlatkérő  nevében  a  főigazgató,  mint  a  közbeszerzési  eljárást  lezáró 

döntést meghozó  személy  részére.  A  döntéshozó  személy  nem  lehet  a  bírálóbizottság 

tagja. A bírálóbizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik 

a tagok indoklással ellátott bírálati lapjai.  

A  bírálóbizottság  elnökét  és  tagjait  a  főigazgató  bízza  meg,  az  adott  eljárás 

előkészítésének megkezdésekor. A bírálóbizottság tagjának indokolt esetben a Kórházzal 

munkaviszonyban nem álló személy is megbízható.  

A  bírálóbizottság  feladata  a  tárgyi  közbeszerzési  eljárás  teljes  körű  szakmai  és 

adminisztratív lebonyolítása az előkészítéstől a szerződéskötésig.  

A bírálóbizottság tagjai:  

‐ a gazdasági igazgató 

‐ a döntéselőkészítési és dokumentációs osztályvezető 

‐ a közbeszerzés tárgyában érintett gazdálkodó egységek vezetői 

‐ külső  közbeszerzési  bonyolító,  amennyiben  megbízása  alapján  részt 

vesz az eljárásban 

A bírálóbizottság feladata és hatásköre:  

‐ megvizsgálja a beérkezett részvételi jelentkezéseket/ajánlatokat, 

‐ ellenőrzi  a  részvételi  jelentkezéseket/ajánlatokat  tartalmi  és  formai 

szempontok szerint, 

‐ összeállítja/jóváhagyja az esetleges hiánypótlási felhívást, 
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‐ nyilatkozatot  kér  a  nem  egyértelmű  kijelentések,  nyilatkozatok, 

igazolások tartalmának tisztázása érdekében, 

‐ indoklást  kér  az  értékelés  szempontjából  lényeges  ajánlati  elemek 

tartalmát megalapozó adatokra vonatkozóan, különös figyelemmel az 

aránytalanul  alacsony  árra/költségre,  vagy  ezek  valamely  önállóan 

értékelésre kerülő elemére vonatkozóan, 

‐ elkészíti  a  részletes  összefoglaló  anyagot  a  részvételi 

jelentkezésekről/ajánlatokról, 

‐ tagjai elkészítik a bírálati lapokat, 

‐ elkészíti  a  jogorvoslati  eljárásban  megsemmisített  eljárás  után  a 

további eljárás vitelére vonatkozó ajánlatkérői döntési javaslatot 

A  bírálóbizottság  felelős  a  tárgyi  közbeszerzési  eljárás  lebonyolításának 

törvényességéért, a közbeszerzési törvény, az ahhoz kapcsolódó jogszabályok és a jelen 

szabályzatban rögzített rendelkezések betartásáért, illetve betartatásáért.  

 

8.Fejezet 

A közbeszerzési eljárások lefolytatása 

 
8.1 Az eljárás előkészítése 

Az  adott  gazdálkodó  egység működési  körében  felmerült  közbeszerzéseknél  az  eljárás 

megindításának a gazdasági igazgatónál történő kezdeményezése, szakmai előkészítése a 

kezdeményező  szervezet  feladata.  Munkájába  az  adott  közbeszerzésben  érintett 

szakterület  szakemberét  köteles  bevonni,  a  bevonás  tényét  írásban  köteles 

dokumentálni.  A  gazdálkodó  egység  a  közbeszerzési  eljárások  szakmai  anyagának  az 

elkészítéséért  és  tartalmáért  felelős,  részt  vesz  az  előkészítésben  és  a  bírálóbizottság 

munkájában.  

A szakmai anyagot a gazdálkodó egység vezetője a döntéselőkészítési és dokumentációs 

osztályvezető  részére  vagy  eseti  megbízás  alapján  a  közbeszerzési  bonyolító  részére 

megküldi, aki véleményeltérését jelzi az érintett egységnek.  

A  döntéselőkészítési  és  dokumentációs  osztályvezető  vagy  eseti  megbízás  alapján  a 

közbeszerzési bonyolító a leegyeztetett szakmai anyag alapján összeállítja a közbeszerzés 

lefolytatásához  szükséges  hirdetményt  és  –  amennyiben  szükséges  –  a  dokumentáció 

tervezetet,  és  véleményezésre  megküldi  azt  a  gazdálkodó  egységnek,  aki  egyetértése 

esetén  a  végleges  közbeszerzési  anyagot  jóváhagyásra  a  főigazgatónak  továbbítja.  A 

jóváhagyott  közbeszerzési  anyagot  a  főigazgató  megküldi  a  döntéselőkészítési  és 

dokumentációs  osztályvezetőnek  vagy  eseti  megbízás  alapján  a  közbeszerzési 

bonyolítónak  és  elrendeli  a  közbeszerzési  eljárás  megindítását,  ezt  követően  a 

döntéselőkészítési  és  dokumentációs  osztályvezető  vagy  eseti  megbízás  alapján  a 

közbeszerzési  bonyolító  a  hatályos  Kbt.  előírásainak  megfelelően  lefolytatja  a 

közbeszerzési eljárást.  
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8.2 Az ajánlattételi/részvételi felhívás megjelenésétől kezdődően jelentkező feladatok 

8.2.1 Adott esetben, a felhívásban rögzítetteknek megfelelően a dokumentációba történő 

betekintés biztosítása, az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátása. 

8.2.2 Az esetleges  kiegészítő  tájékoztatás‐kérések  fogadása,  azok dokumentálása, majd a 

válaszok megadása. 

8.2.3 Az  esetleges  előzetes  vitarendezési  dokumentum  fogadása,  illetve  az  arra  történő 

válaszadás. 

8.2.4 Az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontása. 

8.2.5 Az ajánlatok/részvételi jelentkezések ellenőrzése, elbírálása: 

‐ indokláskérés és annak feldolgozása, 

‐ felvilágosítás‐kérés és annak feldolgozása, 

‐ hiánypótlás és annak feldolgozása, 

‐ számítási hibák javítása, 

‐ adott esetben az előírásoknak megfelelő feladatok elvégzése, 

‐ szükség  esetén  a  felhívás  és  a  dokumentáció/ajánlatok  ismételt 

vizsgálata, 

‐ az eredményhirdetéshez a bizottsági jegyzőkönyv, a bírálati lapok, és a 

döntéshozó  határozat  iratainak  elkészítése,  majd  azok  aláírása  a 

felhatalmazott/kijelölt személyek által. 

8.2.6 Az összegezés elkészítése és megküldése. 

8.2.7 A megfelelő hirdetmények elkészítése és feladása. 

8.2.8 Az esetleges jogorvoslati eljárásokon való részvétel, az ezzel kapcsolatban szükséges 

dokumentálási  és  adatszolgáltatási  kötelezettségek  elvégzése.  Adott  esetben  peres 

eljárás indítása a Közbeszerzési Döntőbizottság döntése ellen.  

8.2.9 Szerződéskötés. 

8.2.10 Szükség szerint a szerződés módosítása.  
 

9.Fejezet 

Összeférhetetlenségi szabályok 
 

A  Kbt.  25.  §  alapján  a  Kórház  köteles  minden  szükséges  intézkedést  megtenni  annak 

érdekében,  hogy  elkerülje  az  összeférhetetlenséget  és  a  verseny  tisztaságának  sérelmét 

eredményező helyzetek kialakulását.  

Összeférhetetlen  és  nem  vehet  részt  az  eljárás  előkészítésében  és  lefolytatásában  az 

ajánlatkérő  nevében  olyan  személy  vagy  szervezet,  amely  funkcióinak  pártatlan  és 

tárgyilagos  gyakorlására  bármely  okból,  így  különösen  gazdasági  érdek  vagy  az  eljárásban 

résztvevő gazdasági szereplővel fennálló közös érdek miatt nem képes.  

Összeférhetetlen  és  nem  vehet  részt  az  eljárásban  ajánlattevőként,  részvételre 

jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az igazolásban résztvevő szervezetként 

‐ az  ajánlatkérő  által  az  eljárással  vagy  annak  előkészítésével 

kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,  



MSZ 07‐43 
Közbeszerzési szabályzat 

Hatálybalépés dátuma: 2016.12.15.   Változat: 1  20/30 

‐ az a szervezet, amelynek 

o vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,  

o tulajdonosát, 

o a  fenti  két  pont  szerinti  személy  közös  háztartásban  élő 

hozzátartozóját  az  ajánlatkérő  az  eljárással  vagy  annak 

előkészítésével kapcsolatos tevékenysége bevonta,  

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Ezeken 

túlmenően  a  Kbt.  25.  §  (4)  bekezdésében  felsorolt  személyek  tulajdonában,  vagy  a 

személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet. 

Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével 

kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, 

hogy  vele  szemben  fennáll‐e  az  összeférhetetlenség.  Amennyiben  az  összeférhetetlenség 

ténye  a  közbeszerzési  eljárás  lebonyolítása  során  következne  be,  erről  a  tényről  az 

összeférhetetlenséggel  érintett  személy  vagy  szervezet  haladéktalanul  írásban  nyilatkozni 

köteles.  

A  fenti pontok alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem 

összeférhetetlen az a személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetve amelytől az 

ajánlatkérő:  

‐ az  adott  közbeszerzéssel  kapcsolatos  helyzet‐,  piacfelmérés,  illetve  a 

közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekékben a közbeszerzés 

megkezdése  időpontjának  megjelölése  nélkül,  kizárólag  a  felmérés 

érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, 

‐ aki,  illetve  amely  az  ajánlatkérő  által  folytatott  előzetes  piaci 

konzultációban vett részt, 

‐ akiről,  illetve  amelytől  az  ajánlatkérő  a  támogatásra  irányuló  igény 

(pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott 

feltéve,  ha  ezen  három  pont  alkalmazása  kapcsán  az  ajánlatkérő  nem 

közölt  vele  a  közbeszerzési  eljárás  során  az  összes  ajánlattevő  vagy 

részvételre  jelentkező  részére  bocsátott  adatok  körét  meghaladó 

információt.  

Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárásból összeférhetetlenség miatt a Kbt. 25. 

§ alapján csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők 

esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A kizárást megelőzően a Kórház – 

hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján – köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az 

érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való 

részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az 

összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az összeférhetetlenségi helyzet 

elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az 

ajánlatok (részvételi jelentkezések) elbírálásáról szóló összegezésben ismertetni. 10.Fejezet 

Központosított közbeszerzés 
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A Kórház az adott központosított beszerzési rendelet alapján köteles eljárni a  

‐ a  központosított  közbeszerzési  rendszerről,  valamint  a  központi 

beszerző  szervezet  feladat‐  és  hatásköréről  szóló  168/2004.  (V.25.) 

Korm.  rendelet  1.  sz.  mellékletében  felsorolt  országosan  kiemelt 

termékek (2. sz. melléklet), 

‐ a  fekvőbeteg  szakellátást  nyújtó  intézmények  részére  történő 

gyógyszer‐,  orvostechnikai  eszköz  és  fertőtlenítőszer  beszerzések 

országos  központosított  rendszeréről  szóló  46/2012.  (III.28.)  Korm. 

rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt termékek (3. sz. melléklet) és  

‐ a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs 

beszerzések  központosított  közbeszerzési  rendszeréről  szóló 

247/2014.  (X.1.)  Korm.  rendelet  1.  sz.  mellékletében  felsorolt 

kormányzati  kommunikációs  feladatokhoz  tartozó  szolgáltatások  (4. 

sz. melléklet) 

beszerzése esetén.  

A  közbeszerzések  központosított  rendszeren  keresztül  történő  megvalósításának 

kötelezettsége nem korlátozza a Kórház lehetőségét adomány elfogadására.  

A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó termékek megrendelése, amennyiben 

hatályos  keretmegállapodás  lehetőséget  teremt  a  megrendelés  alkalmazására  –  a 

központi  beszerző  szerv  honlapján,  elektronikus  módon  történik,  mely  fizetési 

kötelezettségvállalásnak  minősül,  ezért  a  honlapról  közvetlenül  indított  megrendelést 

minden  esetben  meg  kell,  hogy  előzze  a  megrendelés  írásos  formában  történő 

szabályszerű jóváhagyása, pénzügyi ellenjegyzése és iktatása.  

A  Kórház  a  kiemelt  termékek  közbeszerzését  a  közbeszerzési  törvény  szabályaival 

összhangban saját hatáskörben is megvalósíthatja, ha  

‐ a  működéshez,  fenntartáshoz  szükséges  kiemelt  beszerzés 

megvalósítása  előre  nem  látható  okból  rendkívül  sürgőssé  válik  és  a 

hatályos  keretszerződés  vagy  keretmegállapodás  alapján  a 

közbeszerzés határidőre nem lenne megvalósítható, 

‐ a  kiemelt  termékkör  vonatkozásában  nincs  hatályos 

keretmegállapodás vagy keretszerződés, 

‐ lehetősége van más  intézmény készletének átvételére és az megfelel 

az állami normatíváknak, 

‐ a  keretszerződésben  meghatározott  és  az  egyéb  (pl.  azonos 

szolgáltatási)  feltételek  tekintetében  is mindenben megfelelő kiemelt 

terméket  a  keretszerződés  szerint  árnál  alacsonyabb  áron  tud 

beszerezni.  
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11.Fejezet 

Egyéb rendelkezések 

 
11.1 Uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó (BVOP) ellátási igény 

A  büntetés  végrehajtási  szervezet  részéről  a  központi  államigazgatási  szervek  és  a 

rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és 

szolgáltatások  átadás‐átvételének  és  azok  ellentételezésének  rendjéről  szóló  44/2011. 

(III.23.) Korm. rendelet alkalmazásában az uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy 

meghaladó becsült értékű beszerzéseket kell érteni.  

A BVOP hatáskörébe rendelt és az uniós értékhatárokat el nem érő értékű beszerzések 

nem tartoznak a jelen szabályzat alá. 

Az  uniós  értékhatárokat  elérő  értékű,  a  fogvatartottak  kötelező  foglalkoztatása 

keretében  előállított  áruk  és  szolgáltatások  körébe  tartozó  tervezett  igényekkel  a 

Központi  Ellátó  Szervhez  kell  fordulni  minden  év  január  20‐ig.  A  termékek  körét  a 

büntetés‐végrehajtási  szervezet  részéről  a  büntetés‐végrehajtásáért  felelős  miniszter 

vezetése,  irányítása  vagy  felügyelete  alá  tartozó  szervek  irányában  fennálló  ellátási 

kötelezettségről,  a  fogvatartottak  kötelező  foglalkoztatása  keretében  előállított 

termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás‐átvételéről és az ellentételezés  rendjéről 

szóló 9/2011. (III.23.) BM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Az  igénybejelentés  tervezetét  a  gazdálkodó  egység  minden  év  január  5‐ig  köteles 

megküldeni  a  gazdasági  igazgatónak.  A  gazdasági  igazgató  jóváhagyását  követően  a 

gazdálkodó  egység  intézkedik  az  igénybejelentés  a  Központi  Ellátó  Szerv  felé 

határidőben történő megküldése vonatkozásában.  

Amennyiben a Központi Ellátó Szerv az igény kielégítését nem képes teljesíteni, illetve a 

Kórház  –  mint  kedvezményezett  –  a  Központi  Ellátó  Szerv  ajánlatát  a  rendelet 

előírásainak betartása mellett elutasítja, ebben az esetben a Kórház a beszerzési  igény 

kielégítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást saját hatáskörben köteles lefolytatni.  

A  gazdálkodó  egység  az  előzőekben meghatározottak  szerinti  esetben  a  közbeszerzési 

eljárás  megindítását  a  jelen  szabályzatban  a  közbeszerzések  kezdeményezésére 

vonatkozóan  előírtak  szerint  köteles  kezdeményezni  a  gazdasági  igazgatónál.  Ezt 

követően  a  jelen  szabályzatban  a  közbeszerzések  lefolytatása  vonatkozásában  előírtak 

szerint kell eljárni.  

A  BVOP  hatáskörébe  rendelt  árukra  és  szolgáltatásokra  vonatkozó  közbeszerzési 

eljárások  előkészítése  és  lefolytatása  során  a  jelen  szabályzat  közbeszerzésekre 

vonatkozó rendelkezéseit és a rendelet előírásait együttesen kell alkalmazni. 

A  döntéselőkészítési  és  dokumentációs  osztályvezető  a  rendelet  12.  §  (4)  bekezdése 

alapján – ha az ÁEEK erről másként nem rendelkezik – a tárgyévet követő év június 30‐ig 

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak megküldi a Kórház adat szolgáltatását a rendelet 1. 

sz. mellékletében meghatározott adattartalommal.  

 

11.2 Jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok 

A  Közbeszerzési  Döntőbizottságnál  (vagy  általa)  kezdeményezett  jogorvoslati  eljárás 

esetén –  ideértve  a békéltetés  jogintézményét  is  –  a  gazdasági  igazgató  a  jogorvoslati 
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eljárás  kezdeményezéséről  első  tudomásszerzést  követően  haladéktalanul  köteles  a 

főigazgatót írásban tájékoztatni, valamint jogászt az eljárás további szakaszaiba bevonni. 

A gazdasági igazgató feladata a beszerzéssel kapcsolatban rendelkezésre álló összes irat 

azonnali megküldése a Közbeszerzési Döntőbizottság részére.  

A  Közbeszerzési  Döntőbizottság  értesítésében  megjelölt,  az  észrevételek  megadására 

rendelkezésre  álló  időn  belül  a  gazdasági  igazgató  állítja  össze  és  küldi  meg  a 

közbeszerzéssel  kapcsolatos  észrevételeket  a  Közbeszerzési  döntőbizottság  részére.  A 

Közbeszerzési  Döntőbizottságnál  az  ajánlatkérő  képviseletében  a  főigazgató 

megbízásából a jogász jár el.  

Ha  a  Közbeszerzési  Döntőbizottság  elmarasztaló  döntést  hoz,  illetőleg  jogorvoslati 

eljárás  eredményeként  megsemmisíti  az  eljárást  lezáró  ajánlatkérői  döntést,  úgy  az 

adott  közbeszerzési  eljárás  továbbvitelére  vonatkozó  alternatív  döntési  javaslatot  a 

gazdasági  igazgató  a  közbeszerzési  szakértő  közreműködésével  a  döntőbizottsági 

határozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles elkészíteni.  

A gazdasági igazgató az adott közbeszerzési eljárás továbbvitelére vonatkozó egyeztetett 

alternatív döntési javaslatot haladéktalanul, a Kbt‐ben előírt határidők betartása mellett 

a főigazgató elé terjeszti, a továbbiakban pedig az általános eljárási szabályok szerint jár 

el.  

A Közbeszerzési Döntőbizottság kedvezőtlen döntését követően esetlegesen  szükséges 

bírósági  eljárás  tekintetében  –  a  közbeszerzési  szakértő  és  a  jogi  szakértő  írásbeli 

véleményének  ismeretében  –  a  döntőbizottsági  határozat  kézhezvételét  követő  5 

munkanapon  belül  a  gazdasági  igazgató  döntési  javaslatot  készít  és  előterjeszti  a 

főigazgató  részére.  A  bírósági  eljárás  megindításáról,  s  annak  eredményéről  az 

ajánlatkérő/döntéshozó tájékoztatását biztosítani kell.  

A  jogorvoslati  eljárással  érintett  közbeszerzési  eljárás  dokumentumait  legalább  5  évig 

meg kell őrizni.  

 

11.3 A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje 

A Kórház minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján 

kötött  szerződés  teljesítéséig  terjedően  –  írásban,  illetőleg  elektronikusan  köteles 

dokumentálni.  

A  közbeszerzési  eljárás  előkészítésétével,  lefolytatásával  és  a  szerződés  teljesítésével 

kapcsolatban  keletkezett  összes  iratot  a  közbeszerzési  eljárás  lezárulásától,  illetőleg  a 

szerződés teljesítésétől számított 5 évig kell megőrizni. 

A  közbeszerzési  eljárás  során  keletkezett  dokumentumokba  kizárólag  csak  a  jelen 

szabályzat  szerint  arra  jogosultak  –  így  a  döntéshozó,  a  bírálóbizottság  tagjai  és  az 

eljárásban közreműködők, feladatkörükben eljáró és megbízólevéllel rendelkező külső és 

belső  ellenőrzést  végző  szerv  vagy  személy  –  tekinthetnek  be  az  eljárás  lezárásáig.  A 

betekintés  időpontját,  célját  és  a  betekintő  személyét  az  előadói  ív  belsejében 

dokumentálni kell.  

 

11.4 A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelőssége, a titoktartási kötelezettség 

A közbeszerzési eljárásban a Kbt. és a végrehajtására szolgáló egyéb jogszabályok, belső 

szabályzatok előírásainak érvényesülését a közbeszerzési eljárás megvalósításában – az 
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előkészítésben,  bonyolításban,  döntéshozatalban  –  a  feladat‐  és  hatáskörüknek 

megfelelően résztvevő minden személynek és szervezetnek biztosítania kell. Nevezettek 

összeférhetetlenségi  és  titoktartási  nyilatkozatot  kötelesek  aláírni  a  közbeszerzési 

eljárásban  való  közreműködésük  megkezdését  megelőzően.  Ezen  rendelkezések 

megsértése esetén, a vonatkozó  jogszabályok szerint  felelősséggel  tartoznak. A Kórház 

közbeszerzési  eljárásában  érintett  dolgozóinak  munkaköri  leírásában  a  közbeszerzési 

eljárás lefolytatásával kapcsolatos kötelezettségüket meg kell határozni, valamint utalni 

kell  esetleges  károkozásuk  esetén  fennálló  kártérítési  felelősségükre.  A 

döntéshozatalban  résztvevők  felelősségére  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 

jogszabályok,  valamint  a  döntésükkel  esetlegesen  okozott  kár  megtérítésére  a  Ptk. 

kártérítési rendelkezései alkalmazandók.  

A  külső  közbeszerzési  bonyolítót,  a  felelősség  a  velük  kötött  szerződés  tartalmának 

megfelelően terheli.   

A  közbeszerzési  eljárás  lefolytatásában  –  az  előkészítésben,  bonyolításban, 

döntéshozatalban – a feladat‐ és hatáskörüknek megfelelően résztvevő minden személy 

és  szervezet  a  tett  intézkedésének  jogszerűségéért,  szakmai  megalapozottságáért, 

határidőben való teljesítéséért felelős. 

 

11.5 A közbeszerzési eljárások ellenőrzése 

11.5.1 Belső ellenőrzés 
A  közbeszerzési  feladatok  végrehajtásának  ellenőrzését  a  Kórház  belső 

ellenőre  végzi.  A  közbeszerzésekkel  kapcsolatos  ellenőrzési  feladatai  az 

alábbiakra terjed ki:  

‐ a  Kbt.‐ben  előírt  szabályozási,  tervezési,  adatszolgáltatási 

kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, 

‐ a  közbeszerzési  eljárással  kapcsolatos  dokumentáltság  és  jelen 

szabályzat betartásának ellenőrzése 

Súlyos  szabálytalanság  (hiányosság)  észlelése,  feltárása  esetén  köteles 

haladéktalanul írásban a főigazgatót értesíteni.  

11.5.2 Külső szakmai ellenőrzés 

A  Kórház  által  lefolytatott  közbeszerzések  során  a  közbeszerzési 

dokumentáció  részét  képező  szerződés  tervezetet  jogász  is  köteles 

véleményezni.  
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12.Fejezet 

Záró rendelkezések 

 
Jelen  szabályzat  rendelkezéseit  a  2016.  december  15.  után megkezdett  beszerzésekre  kell 

alkalmazni,  valamint  jelen  szabályzat  nem  szabályozott  kérdéseiben  a  Kbt.  és  végrehajtási 

rendeletei, valamint az ÁEEK, mint fenntartó rendelkezéseit kell alkalmazni.  
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1.sz. melléklet 

A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó jogszabályok 

 

2015. évi CXLIII. törvény  A közbeszerzésekről 

308/2015. (X.27.) Korm. rendelet  A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 

szerződések teljesítésének és módosításának 

Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről 

310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet  A tervpályázati eljárásokról 

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet  A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 

engedélyezéséről 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet   A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 

okok igazolásáról, valamint a közbeszerzési műszaki 

leírás meghatározásának módjáról 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet  Az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól 

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet  A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények 

feladásának, ellenőrzésének és közzétételének 

szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes 

tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai 

összegezésről 

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet  A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati 

kommunikációs beszerzések központosított 

közbeszerzési rendszeréről 

16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet  A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök 

közbeszerzésének sajátos szabályairól 

46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet  A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére 

történő gyógyszer‐, orvostechnikai eszköz és 

fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított 

rendszeréről 
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2.sz. melléklet 

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet 

feladat‐ és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 

Az országosan kiemelt termékek jegyzéke 

A termék megnevezése 
Kommunikációs eszközök és szolgáltatások 
‐ Beszédcélú kapcsolók, készülékek és kapcsolódó szolgáltatások 
‐ Aktív és passzív hálózati elemek 
‐ Mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások 
‐ Zártcélú mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások 
‐ Kommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások 
Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások 
‐ Szoftverrendszerek és elemeik 
‐ Hardverrendszerek és elemeik 
‐ Digitális vizuáltechnikai eszközök 
‐ Szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások 
‐ Hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolgáltatások 
‐ Digitális vizuáltechnikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások 
Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások 
‐ Nyomtatók 
‐ Másolók és sokszorosítók 
‐ Irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatások 
Irodabútorok 
‐ Irodai asztalok 
‐ Irodai szekrények, tároló bútorok 
‐ Irodai ülőbútorok 
‐ Irodabútorokhoz kapcsolódó szolgáltatások 
Papíripari termékek és irodaszerek 
‐ Papírok 
‐ Papírtermékek 
‐ Számítógép‐kiírópapírok 
‐ Irodaszerek és írószerek 
‐ Papíripari termékekhez kapcsolódó szolgáltatások 
Gépjárművek 
‐ Személyszállító gépjárművek 
‐ Haszongépjárművek 
‐ Gépjármű‐flottaüzemeltetési szolgáltatások 
‐ Új gépjárművekhez kapcsolódó szolgáltatások 
Gépjármű‐üzemanyagok 
‐ Gépjármű‐üzemanyag tankautós kiszállítással (nagykereskedelem) 
‐ Gépjármű‐üzemanyag és üzemanyagkártya töltőállomási kiszolgálással (kiskereskedelem) 
Utazásszervezések 
‐ Nemzetközi utazásszervezések 
Elektronikus közbeszerzési szolgáltatások ‐ elektronikus árlejtés szolgáltatás 
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3.sz. melléklet 
 

A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer‐, orvostechnikai 
eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. 

(III.28.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 
 
 

1. Tisztító hatású eszközfertőtlenítő szerek 
2. Röntgen‐kontrasztanyagok 
3. Kötésrögzítő kötszerek 
4. Műtéti kötszerek 
5. Primer sebfedők 
6. Orvosi kesztyűk 
7. Infúziós és transzfúziós szerelékek 
8. Intravénás kanülök 
9. Egyszerhasználatos fecskendők 
10. Egyszerhasználatos injekciós tűk 
11. Zárt vérvételi rendszerek 
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4.sz. melléklet 
 

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések 
központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 1. sz. 

melléklete 
 

Kormányzati kommunikációs feladatokhoz tartozó szolgáltatások 
 

 
 

A  B 

1  Kutatási feladatok  Kutatások teljes körű tervezése és 
lebonyolítása, elemzése, kiértékelése 
Közvélemény‐ és marketingkutatás, 
hatékonyságmérés,  
Kvantitatív és kvalitatív kutatások, online, 
telefonos és személyes megkérdezések teljes 
körű menedzselése 

2  Stratégiai tervezés és tanácsadás  Kommunikációs stratégia tervezés: éves, 
valamint ad hoc kommunikációs stratégiai 
tervek kidolgozása 
Folyamatos marketing és kommunikációs 
tanácsadás 

3  Grafikai tervezés  Arculattervezés, csomagolásfejlesztés, 
kiadványtervezés és szerkesztés 

4  Integrált reklámügynökségi 
szolgáltatások 

Kreatív tervek és koncepciók kidolgozása 
Reklámkampány tervezés, teljes körű 
kampánymenedzsment, lebonyolítás 
Integrált kormányzati kommunikációs 
feladatok ellátása: valamennyi jelenleg és 
jövőben ismert offline és online 
kommunikációs eszköz kidolgozása 

5  PR ügynökségi szolgáltatások  PR kormányzati kommunikációs feladatok 
teljes körű kialakítása ‐ ide nem értve a 
beszédírást ‐ 
PR stratégia, média‐ és kommunikációs 
tréningek, sajtókapcsolatok, 
sajtómenedzsment, közszereplésekhez 
kapcsolódó kommunikációs tevékenységek 
(tervezés, lebonyolítás), szövegírás (cikk, 
webes tartalmak), sajtótájékoztatók, online PR
Edukációs programok  
Kríziskommunikáció  
Társadalmi felelősségvállalás  
Sajtófigyelés 
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6  Online kommunikációs és közösségi 
média szolgáltatások 

Online kommunikációs stratégia kidolgozása és 
lebonyolítása, teljes körű 
kampánymenedzsment: online tervezés, 
banner‐kampányok, közösségi média 
management, keresőmotor optimalizálás, 
honlap tervezése, gyártás, programozás, 
applikáció‐fejlesztés, valamint 
tartalommenedzsment, márkafejlesztés, 
tartalom fejlesztése, webanalitika 

7  Gyártás  Valamennyi kommunikációs tevékenységhez 
kapcsolódó gyártási feladat kiemelten a film‐ 
és videóanyag gyártás, 
a nyomtatási anyagok, nyomdai tevékenység, 
a fotózás, 
a promóciós eszközök gyártása és az 
installációk legyártása területén 

8  Médiatervezés és vásárlás  Teljes körű médiatervezés és vásárlás 

9.  Szponzoráció  Olyan eseti vagy rendszeres ‐ pénzbeli vagy új 
eszköz, termék útján nyújtott nem pénzbeli ‐ 
hozzájárulás valamely rendezvényhez, 
tevékenységhez, illetve személy számára, 
amelyet az érintett szervezet kommunikációs 
célból, piaci helyzetének javítása, vagy 
társadalmi szerepvállalás érdekében nyújt. 

10.   Rendezvényszervezés  Kizárólag az integrált kommunikációs 
kampányok keretében, az 1‐9. pontokban 
foglalt feladatokkal együttesen megvalósuló, 
előre meghatározott célból (társadalmi, 
tudományos, szakmai, kulturális, sport stb.) 
adott helyen és időben tartott összejövetellel 
kapcsolatos teljes körű előkészítő, szervező, 
összehangoló munka. Magában foglalja az 
esemény megvalósításával kapcsolatos 
infrastruktúra (helyszín, technika, tolmácsolás 
stb.), valamint a catering biztosítását. 

 


