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  Jelenlegi gyakorlat, probléma Megoldási javaslat 

1 

a) A közbeszerzés nem kerül kiírásra.  
Az intézmény az előző szállítót bízza meg, 
jellemzően a korábbi feltételekkel (a 
szerződés meghosszabbítása). 
b) Közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzések. 

a) Olyan szabályozási módosítás, klauzula kidolgozása, 
amely szigorú feltételek teljesülése esetén, meghatározott 
időre meghosszabbíthatóvá teszi a szerződést, az ÁEEK ill. 
a NEAK engedélyével. (Pl.: nincs megfelelő anyagi 
fedezete a kórháznak, nincs szakmailag megfelelő 
jelentkező, visszalép a nyertes vagy amennyiben 
elhúzódott az új eljárás a kórház önhibáján kívül, és a régi 
tenderszerződés lejártáig nem fejezték be az új eljárást.) 
b) Szükséges egyértelművé tenni, hogy egy adott beszerzés  
nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. Ne érje retorzió a 
beszállítót, ha a kórház átlépi az értékhatárt. 

2 
Túlságosan bonyolult és bürokratikus a 
tenderek adminisztrációja.  
 

• Közhiteles állami nyilvántartásokban szereplő adatok 
bekérésének elkerülése.  

• Igazolások összevonása, egyszerűsítése.  
• Igazolások felhasználhatósági idejének 

meghosszabbítása.   
• Felesleges információk, igazolások (pl. 

referenciaigazolás) bekérésének elhagyása. 
• "Minősített szállító" megtöltése tartalommal. 
• A hatósági ellenőrzések, a tender korrekciói az ÁEEK 

szintjén történjenek, ha az a tendert már korábban 
jóváhagyta. 

• Az EEKD mintájára készüljön egységes 
formanyomtatvány. 

3 
Intézményenként eltérő a tenderek 
adminisztratív része. 

A közbeszerzési kiírások adminisztrációjának (pl. 
szerződések törzsszövegének, nyilatkozatok szövegének) 
egységesítése, letölthetővé tétele. 

4 

Egy céghez, beszállítóhoz kötött terápiák, 
szabadalmak beszerzése.  
 
Installált bázis, kompatibilitás problémája. 
(Pl. speciális, beültetett eszközök vagy annak 
alkatrészei cseréjénél hogyan biztosítható a 
terápia folytonossága?) 

Külön szabályozás, eljárásrend kidolgozása azokra a 
speciális esetekre (termékkörökre), amelyek jellemzően 
egyszállítós (ajánlattevős) tendereket indukálnak.  
Ez az elbírálási eljárás gyorsítását is eredményezné. 

5 

Szakmai és minőségi kritériumok nem 
jelennek meg a tenderekben, vagy 
elhanyagolható a szerepük az értékelésnél - 
az (alacsony) ár kiemelkedő súlyú értékelési 
szempont. 

Értékalapú közbeszerzés szempontrendszerének 
kidolgozása. A minőségi kritériumok érvényesülésének 
lehetősége, mozgástér a kórházaknak. 

6 
A termékminta benyújtásával és a 
konszignációs raktárkészlet kezelésével 
kapcsolatos problémák. 

Egységesíteni szükséges a termékminta benyújtásának 
szabályait. A konszignációba kihelyezett, nagy értékű 
termékeket a szerződés lejártakor a kórház vásárolja meg. 

7 

a) A Központi Ellátó Szerv (bv) ellátási 
kötelezettsége és versenyelőnye. 
b) Fogvatartottak foglalkoztatásának 
előnyként történő elismerése - Kbt. 132. § 
(3) bek. b) pont. 

a) A Központi Ellátó Szerv részvételének valamint 
részvételi feltételeinek korlátozása az egészségügyi 
közbeszerzések során. 
b) A fogvatartottak foglalkoztatása csak nem specifikusan 
egészségügyi tevékenység (termék, szolgáltatás) esetén 
lehessen szempont az egészségügyi közbeszerzéseknél. 


