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A Szent Damján Görögkatolikus Kórház 

INTÉZKEDÉSI TERVE 
az egyajánlatos közbeszerzések csökkentésére 

 
 

I. Preambulum 
A Szent Damján Görögkatolikus Kórház előd intézménye, a Felső-Szabolcsi Kórház által a 2021. 
évben, az uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzési eljárások közül az egyajánlatos 
közbeszerzések aránya 50% volt, ami az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését 
szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II.28) Kormány rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a szerinti 
a jelen intézkedési terv elkészítésének kötelezettségét keletkezteti. 
 
Az intézkedési terv hatálya kiterjed az Ajánlatkérő közbeszerzési tervében a jelen intézkedési terv 
hatályba lépésének napján szereplő, a R. hatálya alá tartozó közbeszerzésekre, és iránymutató, 
illetve amennyiben az alább felsorolt módszerek alkalmazása lehetséges és indokolt, úgy irányadó 
Ajánlatkérő valamennyi, a 2022. évi közbeszerzési tervben a jelen intézkedési terv hatályba lépése 
napján nem szereplő további, a R. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan is. 

 
II. Egy ajánlattal érintett beszerzések 

Meghatározásának módszertana:  
 A R. 4. § (1) bekezdése szerint részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén a közbeszerzések 

számát közbeszerzési eljárási részenként kell figyelembe venni.  
 A R. 4. § (2) bekezdése értelmében az érintett közbeszerzések vonatkozásában az eljárás 

eredményéről szóló tájékoztató közzétételének időpontja az irányadó.  
 

A módszertan alapján az alábbi beszerzések egy ajánlattal érintettek:  
 
Az eljárás tárgya: Élelmiszeripari termékek és alapanyagok beszerzése adásvételi szerződés 
keretében – 4 részben 

Az eljárás megindításának dátuma:   2020. november 26. 
Eredményhirdetés dátuma:    2021. március 9. 
Eredménytájékoztató feladásának dátuma:  2021. április 12. 
Érintett részek:  

3. Rész: Konzervek, olajok, befőttek, fűszerek, bébiételek, dzsemek 
4. Rész: Ásványvíz, üdítő 

 
Az eljárás tárgya: Mammograph és ultrahang készülékek beszerzése – 2 részben 

Az eljárás megindításának dátuma:   2021. február 15. 
Eredményhirdetés dátuma:    2021. április 13. 
Eredménytájékoztató feladásának dátuma:  2021. május 3. 
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Érintett rész:  
2. Rész: Ultrahang készülék beszerzése 

 
Az eljárások során – a részajánlattételi lehetőséget is figyelembe véve – az egyajánlatos 
közbeszerzések aránya meghaladta a 20%-ot, ugyanis a két eljárás 6 részéből 3 rész esetében csak 
egy ajánlat érkezett.  

 
III.  Az egyajánlatos közbeszerzések lehetséges okai 

 
Élelmiszeripari termékek és alapanyagok beszerzése adásvételi szerződés keretében tárgyú eljárás 
vonatkozásában:  
A koronavírus által okozott világjárvány a korábbiaknál jobban rávilágított az élelmiszerrendszerekben, 
élelmiszerláncokban rejlő hiányosságokra. Azaz olyan anomáliák jelentkeztek, amelyek a teljes ellátási 
rendszer működését befolyásolják, és felerősítették a korábbi válságok okozta problémákat is. A COVID-
19-járvány hirtelen „pánikfelvásárlást” okozott, melynek egyenes következménye lett a jelentős ellátási 
zavar. Az ellátási zavar nem egyformán jelentkezett a kiskereskedelem különböző termékcsoportjaiban. A 
tartós élelmiszereknél (cukor, liszt, konzerv) és a friss húsoknál, valamint a tisztítószereknél volt a 
legerőteljesebb. A csomagolóanyagok áremelkedése is befolyásolta a piacot, mert tulajdonképpen 
minden élelmiszeripari terméket érint. Annak mértéke azonban, hogy ezek a változások az adott termék 
árát mennyivel növelhetik, elég eltérő. A műanyagipari felbolydulásnak az ásványvíz és az üdítők mellett 
a tisztálkodó- és tisztítószerekre, illetve a műanyagpoharas termékekre van komolyabb hatása. A 
beszerzési bizonytalanság miatt a gazdasági szereplők – véleményünk szerint – csak azokon az 
eljárásokon indulnak, melyek nem jelentenek számukra kockázatot.  
 
Mammograph és ultrahang készülékek beszerzése tárgyú eljárás vonatkozásában:  
A világ legtöbb részén a járvány miatt rengetegen kényszerültek arra, hogy otthonukból dolgozzanak, 
illetve a hagyományos szórakozási formák helyett a telefonhoz, tévéhez, számítógéphez és 
játékkonzolhoz fordultak. Ennek következtében jelentős mértékben megnőtt az elektronikai eszközök 
iránti érdeklődés, ami értelemszerűen azt is jelentette, hogy hirtelen a chipekből is a vártnál többre lett 
szükség. Az elmúlt két év során többször is előfordult, hogy azért szünetelt vagy működött csökkentett 
kapacitással egy chipgyártó üzem, mert valamely összetevő nem állt rendelkezésre. A chiphiány az orvosi 
eszközök gyártására is hatással van, megnövelve az orvosi eszközök szállítási idejét. Ajánlatkérő 
beszerzési igénye olyan speciális ultrahangkészülék volt, mellyel az emlők állapota vizsgálható a komplex 
mammographiás szűrés alkalmával. Ilyen speciális ultrahang készüléket több gyártó is előállít, azonban 
ezek a készülékek nem, vagy csak ritkán vannak a kereskedőknél raktáron, azokat a gyártótól a 
szerződéskötés bizonyossága után rendelik meg. Jelen helyzetben a megrendelt orvosi eszközök 
leszállításának időpontja bizonytalan, emiatt feltételezzük, hogy csak abban az esetben indulnak a 
kereskedők közbeszerzési eljáráson, ha a szerződéses feltételeket biztosan teljesíteni tudják.  
 

IV. Tárgyévben végrehajtandó, egyajánlatos közbeszerzések csökkentésére irányuló tervezett 
intézkedések  
Tervezés, előkészítés, lebonyolítás:  

- Ajánlatkérő tervezett beszerzései nyílt eljárások a Kbt. 81. §-a, illetve 117. §-a szerint, melyek 
fajtájukra tekintettel biztosítják a gazdasági szereplők szabad részvételét. 

- Ajánlatkérő gyorsított eljárást a jelenleg ismert beszerzései körében nem kíván megvalósítani. 
- Ajánlatkérő valamennyi árubeszerzésének közbeszerzési dokumentumaiban hangsúlyozni 

fogja, hogy ahol a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy 
típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket szerepeltethet, 
amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű (minden egyes 
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teljesítmény paraméterében legalább olyan), azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség 
esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell. Ajánlatkérő az egyenértékűséget az adott termékre 
megadott műszaki paraméterek alapján vizsgálja. 

- Ajánlatkérőnél minden egyes közbeszerzési eljárás esetében a közbeszerzési eljárás 
közbeszerzési jogi szempontú szabályosságának lefolytatásáért felelős személyek egyúttal 
figyelemmel kísérik az egyajánlatos közbeszerzések kizárásának minél szélesebb körű 
biztosíthatóságát, ennek érdekében javaslatot tesznek, illetve szaktanácsot adnak az eljárás 
előkészítői és a döntéshozója felé. 

- Ajánlatkérő a minél szélesebb körű ajánlattevői kör kialakítása érdekében csak a beszerzés 
tárgya és a beszerzés céljának megvalósítása érdekében szükséges műszaki, szakmai 
alkalmassági követelményeket írja elő. Pl. gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket 
nem ír elő. 

- Ajánlatkérő a teljesítési határidőket az előzetes konzultációk alapján úgy határozza meg, 
hogy az vállalható legyen az ajánlattevők számára, és megfelelő legyen az ajánlatkérőnek is. 

- Kötbér: Ajánlatkérő törekszik az érintett közbeszerzésekben a kötbérek mértékét úgy 
meghatározni, hogy az a lehetséges ajánlattevők részvételi szándékát ne befolyásolja, 
ugyanakkor alkalmas legyen a szerződésszerű teljesítés észszerű mértékű betartatására. 

- Az egyajánlatos közbeszerzések arányának csökkentése érdekében Ajánlatkérő előzetes piaci 
konzultációt (EPK) kíván alkalmazni, az előírásoknak megfelelően az EKR-en keresztül. Az EPK 
alkalmával az ajánlattevőktől kapott visszajelzések alapján az Ajánlati dokumentációt, vagy a 
szerződés tervezetet megfelelően módosítja, amennyiben az az ajánlatkérői érdekekkel 
összeegyeztethető. 

- A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazása, amennyiben lehetséges és Ajánlatkérő 
érdekeivel összeegyeztethető, előírásra kerül. 

- Az egyajánlatos közbeszerzések arányának csökkentése érdekében Ajánlatkérő felülvizsgálja 
fizetési ütemezését és amennyiben úgy ítéli meg, jogszabály szerint a kötelezőnél rövidebb 
fizetési határidőt vagy a szerződéses szolgáltatás jellegétől függően a kötelező eseteken kívül 
is előleget, részszámlázási lehetőséget biztosít. 

- Ajánlatkérő törekszik a közbeszerzésekkel foglalkozó személyi állomány folyamatos 
képzésére, különös tekintettel az egyajánlatos közbeszerzések visszaszorításával kapcsolatos 
technikákat bemutató ismeretanyagok átadására.  

 
 
 
Kisvárda, 2022. április 29. 
 
 

Hegyi Henrik Dénes s.k. 
főigazgató 

 
 


