INTÉZKEDÉSI

TERV

Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022 (II. 28.)
Kormányrendeletben meghatározott módszertan szerint számítva a Tolna Megyei Balassa János Kórház
(a továbbiakban: Ajánlatkérő) által lefolytatott eredményes, uniós értékhatárt elérő becsült értékű
közbeszerzési eljárások (a továbbiakban: eljárás) száma 12 db, amelyből az egyajánlatos eljárások
száma 3 darab, aránya 25%. A fentiek szerint Ajánlatkérő Intézkedési Terv készítésére köteles.
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I. Ajánlatkérő által egyajánlatos eljárások felmerülésének beszerzési tárgyankénti bemutatása:
I.1. Árubeszerzés:
Ajánlatkérő által árubeszerzés tárgya szerinti eljárás lefolytatása során 1 db egyajánlatos eljárás
lefolytatására került sor:
- „Különféle élelmiszerek beszerzése II. a Tolna Megyei Balassa János Kórház részére” tárgyú
eljárást 2020. szeptember 21. napján indította meg. Ajánlatkérő az eljárás során 14 ajánlati
rész tekintetében biztosított részajánlattételi lehetőséget. Az ajánlattételi határidő: 2020.
október 30. napján 8:00 óra volt. Az ajánlattételi határidő lejártáig a 14 ajánlati rész
tekintetében huszonhét ajánlat érkezett be, melyből 7 ajánlati rész tekintetében nyújtottak
csak be egy-egy ajánlatot. Szerződéskötésre 4 ajánlati rész vonatkozásában került sor,
amelyből 1 ajánlati rész esetében érkezett be egy ajánlat.
I.2. Szolgáltatás megrendelés:
Ajánlatkérő által szolgáltatás megrendelés tárgya szerinti eljárás lefolytatása során 2 db
egyajánlatos eljárás lefolytatására került sor:
- „A Tolna Megyei Balassa János Kórház területén üzemelő Siemens gyártmányú CT,
Röntgen berendezések szervizelésének biztosítása” tárgyú eljárást 2021. május 19. napján
indította meg. Ajánlatkérő az eljárás során 2 ajánlati rész tekintetében biztosított
részajánlattételi lehetőséget. Az ajánlattételi határidő: 2021. június 23. napján 10:00 óra volt.
Az ajánlattételi határidő lejártáig a 2 ajánlati rész tekintetében két ajánlat érkezett be, azaz
mind a 2 ajánlati rész vonatkozásában csak egyetlen egy ajánlat érkezett. Szerződéskötésre
mind a 2 ajánlati rész esetében sor került.
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II. Beszerzési tárgyankénti elemzés az egyajánlatos eljárások lehetséges okai, kitérve az
ajánlatkérői igényekre, a közbeszerzési felhívások jellemzőire, valamint a piaci sajátosságokra
és az ajánlattevői magatartásokra:
II.1. Árubeszerzés:
a) Ajánlatkérői igények:
- Ajánlatkérő a „Különféle élelmiszerek beszerzése II. a Tolna Megyei Balassa János Kórház
részére” tárgyú eljárása során ajánlati részenként az egyes termékek vonatkozásában az
ajánlati lap műszaki leírás cellájában meghatározta, hogy milyen paraméterekkel kell, hogy
rendelkezzenek az adott termékek, azaz az Ajánlattevőknek mit kell biztosítania, hogy
megfeleljenek a közbeszerzési eljárás során. Ez okból kifolyólag fordulhatott elő, hogy
nem tudott mindenki az eljárásban ajánlatot tenni, mint Ajánlattevő, és így alakulhatott ki,
hogy 1-1 ajánlati rész esetében csak egy-egy Ajánlattevő tett ajánlatot.
b) Közbeszerzési felhívások jellemzői:
- Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban az alábbiakat írta elő:
 az Ajánlati lapon szereplő áru teljes mennyiségének 80%-ára vállal lehívási
kötelezettséget,
 a beszerzendő termékek részletes listája a közbeszerzési dokumentumok részeként
ajánlattevők rendelkezésére bocsátott Ajánlati lapon található,
 egyes termékeknél meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást az eljárás
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és
az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel
összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő
megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell,
 ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az Ajánlati lapon arról, hogy az általa megajánlott
termékek megfelelnek az Ajánlatkérő által meghatározott minimum
követelményeknek, illetve a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt követelményeknek,
 Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
c) Piaci sajátosságok:
- A tárgyi eljárás során ajánlatot benyújtó Ajánlattevőkről összességében az mondható el,
hogy az Ajánlatkérői előírásoknak nem felelnek meg teljes mértékben. Azaz az
Ajánlattevők többsége nem csatol gyártói termékleírást, nyilatkozatokat, és ezeket a
hiányosságokat az Ajánlatkérő hiánypótlási felhívására sem pótolják.
- A fentiek következményeként Ajánlatkérő nem mindegyik ajánlati rész tekintetében tudja
eredményesen zárni az eljárást.
d) Ajánlattevői magatartások:
- Az Ajánlattevők többsége az eljárásban úgy tesz ajánlatot, hogy a kötelezően benyújtandó
dokumentumokat (pl.: gyártói termékleírás) nem csatolja az ajánlat részeként
maradéktalanul, továbbá nem tesz eleget a hiánypótlási felhívásnak annak kibocsátását
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követő hiánypótlási határidő ideje alatt sem. Ajánlatkérő a fentiekben leírtak okán nem
tudja ellenőrizni Ajánlattevő megfelelőséget, ennek következményeként az Ajánlattevő
ajánlatát eredménytelenné köteles nyilvánítani.
II.2. Szolgáltatás megrendelés:
a) Ajánlatkérői igények:
- Ajánlatkérő „A Tolna Megyei Balassa János Kórház területén üzemelő Siemens
gyártmányú CT, Röntgen berendezések szervizelésének biztosítása” tárgyú eljárása során
az indikatív árajánlatkérés vonatkozásában már kérte a Gazdasági Szereplőt a
kizárólagossági nyilatkozat benyújtására, mivel a kért eszközök szervizelését csak egy
bizonyos cég tudja biztosítani. Ezáltal az eljárás ajánlattételi szakaszában csak egy
ajánlattevő tudott ajánlatot tenni.
b) Közbeszerzési felhívások jellemzői:
- Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban az alábbiakat írta elő:
 Ajánlatkérő az eljárást a CT, és a Röntgen berendezések szervizelésekor egy-egy
meghatározott típusú berendezésekre írta ki.
 Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
c) Piaci sajátosságok:
- A tárgyi eljárásoknál kimondottan csak egy-egy Ajánlattevő tud ajánlatot tenni, mivel egy
meghatározott berendezés szervizeléséről szól a szolgáltatás megrendelés.
- A fentiek következményeként fordulhat elő, hogy az ilyen típusú eljárásoknál egyajánlatos
az eljárás.
d) Ajánlattevői magatartások:
- Ajánlatkérő által a műszaki leírásban meghatározott berendezések szervizelésének
biztosítására csak egy bizonyos cég tud elindulni.
- Ajánlattevő az Ajánlati felhívásban előírtaknak mindenben megfelelt.
III. A tárgyévben végrehajtandó, egyajánlatos eljárások csökkentésére irányuló tervezett
intézkedések bemutatása:
- Ajánlatkérő a tárgyévben megindításra kerülő eljárásoknál még jobban törekedni fog a
dokumentumok gondos tervezésére és előkészítésére, illetve az előkészítés során az alkalmassági
feltételek minimumra történő korlátozására.
- Ajánlatkérő a 2022. évben megindított uniós értékhatárt elérő eljárásoknál az ajánlati felhívásban
előírja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi indokot, amely alapján az
eljárás csak abban az esetben lehet eredményes, ha abban több ajánlat is benyújtásra kerül.
- A Kbt. szerinti ajánlattételi határidő meghatározásakor Ajánlatkérő lehetőség szerint a minimális
ajánlattételi határidő helyett hosszabb határidőt igyekszik biztosítani, hogy az Ajánlattevők
megfelelő minőségben tudják elkészíteni az ajánlatukat és benyújtani azokat.
- Ajánlatkérő felhívja a tárgyévben megindításra kerülő eljárásokba bevont közbeszerzés tárgya
szerinti szakmai szakértelmet biztosító tagoknak a figyelmét, hogy a műszaki leírás és a
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dokumentáció összeállítása során vegyék figyelembe a piaci sajátosságokat (minél több
Ajánlattevő tudjon ajánlatot tenni a közbeszerzési eljárásoknál). Továbbá Ajánlatkérő részéről az
észrevételekkel kapcsolatosan még több egyeztetésre fog sor kerülni .
IV. A tervezett intézkedések végrehajtási módjának, határidejének, a végrehajtásért felelős
szervezeti egység vagy személy és a lehetséges kockázatok meghatározása:
- Ajánlatkérő a fentiekben felsorolt tervezett intézkedéseket a tárgyévben megindítandó eljárásai
során minden esetben figyelembe veszi, így a végrehajtására határidőt nem tud konkrétan
meghatározni.
- Az eljárások gondos tervezésére és előkészítésére, az alkalmassági feltételek minimumra
korlátozására, az eredménytelenségi indok előírására, illetve az ajánlattételi határidő
meghatározására végrehajtásért a közbeszerzési osztály munkatársai felelősek.
- Az eljárásokhoz szükséges műszaki leírás és közbeszerzési dokumentumok összeállítása során a
piaci sajátosságok figyelembe vétele a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai szakértelmet
biztosító tagok feladata. Továbbá a közbeszerzési osztály munkatársai felelősek az esetleges
észrevételekkel kapcsolatos egyeztetések megvalósulására.
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