Intézkedési terv 2022.
az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló
intézkedésekről
A Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(EKRSZ_78297791), mint ajánlatkérő az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését
szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 5. § alapján az alábbi intézkedési tervet fogadja el:
1. Az intézkedési terv célja:
Jelen intézkedési terv célja, hogy feltárja, milyen lehetséges okai voltak a vizsgált 2021. évben
az egyajánlatos közbeszerzések magas számának, továbbá bemutassa, Ajánlatkérő milyen
beszerzési gyakorlatot kíván alkalmazni annak érdekében, hogy a tervezett beszerzéseinél
biztosítsa a lehető legnagyobb versenyt, és az egyajánlatos közbeszerzéseinek a száma a lehető
legalacsonyabb szintre csökkenjen. Ennek keretében
 bemutatja, hogy az egyajánlatos közbeszerzések az adott ajánlatkérőnél mely
beszerzési tárgyak esetén merültek fel,
 elemzi beszerzési tárgyanként az egyajánlatos közbeszerzések lehetséges okait, kitérve
például az ajánlatkérői igényekre, a közbeszerzési felhívások jellemzőire, valamint a
piaci sajátosságokra és az ajánlattevői magatartásokra,
 bemutatja – lehetőség szerint részletesen – a tárgyévben végrehajtandó, egyajánlatos
közbeszerzések csökkentésére irányuló tervezett intézkedéseket,
 az ajánlatkérő a tervben az egyes intézkedések összhangját is figyelembe véve,
lehetőség szerint több, az egyajánlatos közbeszerzések csökkentésére irányuló
intézkedést tervez, szükség szerint figyelembe véve a 4. pontban részletezett
módszereket és gyakorlatokat,
 meghatározza a tervezett intézkedések végrehajtási módját, határidejét, a
végrehajtásért felelős szervezeti egységet vagy személyt és a lehetséges kockázatokat,
 az intézkedések kidolgozása során figyelembe veszi a tárgyévben tervezett
közbeszerzési eljárásait, a tervezett beszerzések tárgyát, nagyságrendjét, ütemezését,
kiemelt figyelmet fordítva a vizsgált évben az egyajánlatos közbeszerzésekkel
leginkább érintett közbeszerzési tárgyakra,
 ha az ajánlatkérő már korábban készített intézkedési tervet, bemutatja és elemzi a
korábbiakban megfogalmazott intézkedések hatásait, kitérve például a beszerzési
gyakorlatában véghez vitt változtatásokra, a közbeszerzési verseny terén elért
eredményekre és az egyajánlatos közbeszerzések csökkentése érdekében szükséges
további teendőkre.
2. Az egyajánlatos közbeszerzés fogalma:
Az egyajánlatos közbeszerzés valamennyi olyan közbeszerzés útján megkötött szerződést magába
foglal, amelynek elnyerése érdekében csupán egy gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot. Amennyiben
egy közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 61. § (5) bekezdésével összhangban részajánlattételi lehetőséget biztosít, akkor a
statisztika szempontjából minden egyes rész külön közbeszerzést jelent, tehát az egyajánlatos
közbeszerzések számát, eljárási részenként kell megállapítani. Az egyajánlatos közbeszerzések

aránya nem tartalmazza a következőket:
 az eredménytelen közbeszerzési eljárásokat vagy eljárási részeket,
 a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokat,







a keretmegállapodás alapján megvalósított beszerzéseket,
a dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányuló eljárásokat,
a dinamikus beszerzési rendszer alapján megvalósított beszerzéseket,
a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat és
a hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárásokat.

3. Az egyajánlatos közbeszerzések bemutatása:
Ajánlatkérőnél a 2021. évben az alábbi közbeszerzési eljárásokban érkezett kizárólag egy
ajánlat:
 Képalkotó diagnosztika eszközök
 Egyéb diagnosztikai, orvostechnikai eszközök
 Kezelés és terápiás eszközök
 Biometrikus aláíró rendszer beszerzése
 Vezetői döntéstámogató informatikai rendszer
3.1. Képalkotó diagnosztika eszközök:
3.1.1. A beszerzés tárgya, mennyisége:
1 db digitális átvilágító röntgen berendezés és az átvilágító berendezés telepítéséhez szükséges
tervezési és kivitelezési munkák.
1 db középkategóriás kardiológiai ultrahang készülék
1 db középkategóriás szülészeti/nőgyógyászati ultrahang készülék
1 db középkategóriás ultrahang készülék általános vizsgálatokhoz
1 db középkategóriás urológiai UH készülék
A kiírás feladatként határozta meg a meglévő berendezés leszerelését és szakszerű elszállítását,
az eszközök leszállítását, üzembe helyezését, továbbá a jótállási időn belüli készülék
szervizelést adott készüléktípus vonatkozásában a gyártó által betanított szakember útján.
3.1.2. Értékelési szempontok:
A súlyszámok alapján az ajánlati ár a bírálat során 60%-ban, míg a beszerzendő készülékek
műszaki/minőségi kritériumok 40%-ban jutott szerephez.
3.1.3. Alkalmassági feltételek:
Ajánlatkérő minimális alkalmassági feltételeket írt elő.
3.1.4. Szerződéses feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosított, kizárólag végszámla benyújtására adott lehetőséget,
részszámlázásra nem. Ajánlatkérő a számla ellenértékét 15 napos fizetési határidővel vállalta
teljesíteni.
3.2. Egyéb diagnosztikai, orvostechnikai eszközök
3.2.1. A beszerzés tárgya, mennyisége:
1 db Cisztoszkóp
1 db Automata endoszkópos mosó-, fertőtlenítőgép
1 db EKG készülék (nyugalmi 12 csatornás)
4 db ABPM
A kiírás feladatként határozta meg az eszközök leszállítását, üzembe helyezését, továbbá a
jótállási időn belüli készülék szervizelést adott készüléktípus vonatkozásában a gyártó által
betanított szakember útján.
3.2.2. Értékelési szempontok:

A súlyszámok alapján az ajánlati ár a bírálat során 60%-ban, míg a beszerzendő készülékek
műszaki/minőségi kritériumok 40%-ban jutott szerephez.
3.2.3. Alkalmassági feltételek:
Ajánlatkérő minimális alkalmassági feltételeket írt elő.
3.2.4. Szerződéses feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosított, kizárólag végszámla benyújtására adott lehetőséget,
részszámlázásra nem. Ajánlatkérő a számla ellenértékét 15 napos fizetési határidővel vállalta
teljesíteni.
3.3. Kezelés és terápiás eszközök
3.3.1. A beszerzés tárgya, mennyisége:
3 db Elektroterápiás készülék
1 db Defibrillátor
A kiírás feladatként határozta meg az eszközök leszállítását, üzembe helyezését, továbbá a
jótállási időn belüli készülék szervizelést adott készüléktípus vonatkozásában a gyártó által
betanított szakember útján.
3.3.2. Értékelési szempontok:
A súlyszámok alapján az ajánlati ár a bírálat során 60%-ban, míg a beszerzendő készülékek
műszaki/minőségi kritériumok 40%-ban jutott szerephez.
3.3.3. Alkalmassági feltételek:
Ajánlatkérő minimális alkalmassági feltételeket írt elő.
3.3.4. Szerződéses feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosított, kizárólag végszámla benyújtására adott lehetőséget,
részszámlázásra nem. Ajánlatkérő a számla ellenértékét 15 napos fizetési határidővel vállalta
teljesíteni.
3.4. Biometrikus aláíró rendszer beszerzése
3.4.1. A beszerzés tárgya, mennyisége:
16 db Biometrikus aláíró eszköz
16 db Biometrikus aláírás integrációs modul
A kiírás feladatként határozta meg a komplett rendszer helyszínre szállítását, telepítését, a
szükséges integrációk megvalósítását, és a felhasználó személyzet betanítását. Követelmény
volt, hogy a biometrikus aláíró tabletek teljes mértékben illesztve legyenek az intézmény által
használt FŐNIX-Pro medikai rendszerhez.
3.4.2. Értékelési szempontok:
A súlyszámok alapján az ajánlati ár a bírálat során 80%-ban, míg a beszerzendő készülékek
műszaki/minőségi kritériumok 20%-ban jutott szerephez.
3.4.3. Alkalmassági feltételek:
Ajánlatkérő minimális alkalmassági feltételeket írt elő.
3.4.4. Szerződéses feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem biztosított, kizárólag végszámla benyújtására adott lehetőséget,
részszámlázásra nem. Ajánlatkérő a számla ellenértékét 30 napos fizetési határidővel vállalta
teljesíteni.
3.5. Vezetői döntéstámogató informatikai rendszer
3.5.1. A beszerzés tárgya, mennyisége:
Vezetői döntéstámogató informatikai rendszer (VIR) a hozzá kapcsolódó szerverek, szoftverek
és szoftverlicencek
Szerver: 2db
Storage háttértároló: 1db
MICROSOFT SZERVER OS WINDOWS SERVER STD 2019 64BIT ENGLISH 1PK DSP
OEI DVD 16 CORE: 1db
MICROSOFT SZERVER OS WINDOWS SERVER CAL 2019 ENGLISH 1PK DSP OEI 5
CLT DEVICE CAL: 12db
Microsoft SQL 2019 ISV SRV: 1db
Microsoft SQL 2019 ISV CAL: 60db
Hálózatépítési elemek: 1db
A kiírás feladatként határozta meg a komplett rendszer helyszínre szállítását, telepítését, a
szükséges integrációk megvalósítását, és a felhasználó személyzet betanítását. Követelmény
volt, hogy a biometrikus aláíró tabletek teljes mértékben illesztve legyenek az intézmény által
használt FŐNIX-Pro medikai rendszerhez, továbbá a berendezéseknek illeszkednie kellett az
Intézetben működő HIS/RIS medikai rendszerekkel.
3.5.2. Értékelési szempontok:
A súlyszámok alapján az ajánlati ár a bírálat során 80%-ban, míg a beszerzendő készülékek
műszaki/minőségi kritériumok 20%-ban jutott szerephez.
3.5.3. Alkalmassági feltételek:
Ajánlatkérő minimális alkalmassági feltételeket írt elő.
3.5.4. Szerződéses feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosított, kizárólag végszámla benyújtására adott lehetőséget,
részszámlázásra nem. Ajánlatkérő a számla ellenértékét 30 napos fizetési határidővel vállalta
teljesíteni.
4. Az egyajánlatos közbeszerzések lehetséges okainak feltárása:
4.1. Képalkotó diagnosztika eszközök
Képalkotó diagnosztikai eszközöknek (röntgen, ultrahang berendezések) szűk hazai gyártói
és/vagy forgalmazó piaca van. Jelen beszerzési eljárásban a képalkotó berendezésekre együttes
ajánlatot írunk elő. Piaci viszonyokat nézve összességében elmondható, hogy ezen tárgykörben
érdekelt gazdasági szereplők rendelkeznek mind radiológiai képalkotó berendezések, mind
ultrahang berendezések forgalmazói referenciával. Így elmondható, hogy ezen eszközök
együttes ajánlattételi előírásával a résztvevők körét nem szűkítettük.
Azt, hogy több gazdasági szereplő tudott volna eleget tenni a felhívásban foglaltaknak, jól
bizonyítja – a három különböző gazdasági szereplőtől kapott indikatív árajánlat mellett -, hogy
jelen beszerzési eljárások ajánlattételi szakaszában az EKR rendszerben 18 érdeklődő
jelentkezett.
Jelen beszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában versenybővítésre utaló kiegészítő tájékoztatás
kérés és/vagy vitarendezés nem érkezett.

Egészségügyi gép-műszer beszerzéseknél kiemelten fontos a megfelelő minimum műszaki
tartalom előírása, hogy a felhasználó szakma a kor orvosszakmai igényeinek eleget tevő
berendezéseket kapja, mely a kellő színvonalú betegellátás alapja.
Ugyanakkor a jövőben érdemes lehet, a beszerzési eljárásban résztvevők körének bővítése
érdekében, a minimum műszaki tartalom csökkentése mellett, a műszaki tartalom értékelési
szempontként való előírását alkalmazni. Így az adott tulajdonság hiánya nem
érvénytelenséggel, csupán pontvesztéssel jár. Mindemellett általánosságban elmondható, hogy
a kevesebb műszaki tartalommal rendelkező berendezések bekerülési értéke vélhetően
alacsonyabb, ezért a megfelelő műszaki tartalom – ajánlati ár értékelési arány mellett
biztosítható, hogy Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányú berendezést kapja.
Jelen eljárásban a jótállási időn belüli készülék szervizelést adott készüléktípus vonatkozásában
a gyártó által betanított szakember igazolását írtuk elő, mely előírás okozhatta a bizonytalan
szerviz hátterű berendezések kizárását. Viszont egészségügyi gép-műszerek esetén ezen
előírást a későbbiekben sem szeretnénk mellőzni, mert az esetleges karbantartások miatti
hosszadalmas leállások a betegellátást ellehetetlenítenék.
Nagy értékű gép-műszer beszerzéseknél a későbbiekben javasolt lehet, – adott beszerzés
pénzügyi forrásától, rendelkezésre állásától függően – előleg biztosítása.
Jelen eljárási időszakban a piaci szereplők részvételi lehetőségeit nagyban befolyásolhatta a
világjárvány okozta gyártási leállások, szállítási nehézségek, mely probléma kiküszöbölése a
későbbiekben a teljesítési idő tágabb meghatározásával valamennyire korrigálható.
4.2. Egyéb diagnosztikai, orvostechnikai eszközök
Jelen eljárásban páciens diagnosztika néhány általános eszközét szereztük be egy részben.
Előzetes piacismeretünk és az indikatív árajánlatok alapján valamennyi haza diagnosztika
eszköz forgalmazó cég rendelkezett ilyen termékpalettával. Tovább Ajánlatkérő konzorciumi
megajánlást is megengedett.
Azt, hogy több gazdasági szereplő tudott volna eleget tenni a felhívásban foglaltaknak, jól
bizonyítja – a három különböző gazdasági szereplőtől kapott indikatív árajánlat mellett -, hogy
jelen beszerzési eljárások ajánlattételi szakaszában az EKR rendszerben 9 érdeklődő
jelentkezett.
Egészségügyi gép-műszer beszerzéseknél kiemelten fontos a megfelelő minimum műszaki
tartalom előírása, hogy a felhasználó szakma a kor orvosszakmai igényeinek eleget tevő
berendezéseket kapja, mely a kellő színvonalú betegellátás alapja.
Ugyanakkor a jövőben érdemes lehet, a beszerzési eljárásban résztvevők körének bővítése
érdekében, a minimum műszaki tartalom csökkentése mellett, a műszaki tartalom értékelési
szempontként való előírását alkalmazni. Így az adott tulajdonság hiánya nem
érvénytelenséggel, csupán pontvesztéssel jár. Mindemellett általánosságban elmondható, hogy
a kevesebb műszaki tartalommal rendelkező berendezések bekerülési értéke vélhetően
alacsonyabb, ezért a megfelelő műszaki tartalom – ajánlati ár értékelési arány mellett
biztosítható, hogy Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányú berendezést kapja.
Jelen eljárásban a jótállási időn belüli készülék szervizelést adott készüléktípus vonatkozásában
a gyártó által betanított szakember igazolását írtuk elő, mely előírás okozhatta a bizonytalan
szerviz hátterű berendezések kizárását. Viszont egészségügyi gép-műszerek esetén ezen
előírást a későbbiekben sem szeretnénk mellőzni, mert az esetleges karbantartások miatti
hosszadalmas leállások a betegellátást ellehetetlenítenék.

Nagy értékű gép-műszer beszerzéseknél a későbbiekben javasolt lehet, – adott beszerzés
pénzügyi forrásától, rendelkezésre állásától függően – előleg biztosítása.
Jelen eljárási időszakban a piaci szereplők részvételi lehetőségeit nagyban befolyásolhatta a
világjárvány okozta gyártási leállások, szállítási nehézségek, mely probléma kiküszöbölése a
későbbiekben a teljesítési idő tágabb meghatározásával valamennyire korrigálható.
4.3. Kezelés és terápiás eszközök
Jelen eljárásban kétfele egészségügyi berendezés került beszerzésre együttes ajánlattételi
lehetőséggel. Indikatív ajánlatok alapján több hazai forgalmazó tudott az előírásnak megfelelő
ajánlatot adni.
Jelen beszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában versenybővítésre utaló kiegészítő tájékoztató
kérés és/vagy vitarendezés nem érkezett.
Egészségügyi gép-műszer beszerzéseknél kiemelten fontos a megfelelő minimum műszaki
tartalom előírása, hogy a felhasználó szakma a kor orvosszakmai igényeinek eleget tevő
berendezéseket kapja, mely a kellő színvonalú betegellátás alapja.
Ugyanakkor a jövőben érdemes lehet, a beszerzési eljárásban résztvevők körének bővítése
érdekében, a minimum műszaki tartalom csökkentése mellett, a műszaki tartalom értékelési
szempontként való előírását alkalmazni. Így az adott tulajdonság hiánya nem
érvénytelenséggel, csupán pontvesztéssel jár. Mindemellett általánosságban elmondható, hogy
a kevesebb műszaki tartalommal rendelkező berendezések bekerülési értéke vélhetően
alacsonyabb, ezért a megfelelő műszaki tartalom – ajánlati ár értékelési arány mellett
biztosítható, hogy Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányú berendezést kapja.
Jelen eljárásban a jótállási időn belüli készülék szervizelést adott készüléktípus vonatkozásában
a gyártó által betanított szakember igazolását írtuk elő. Mely előírás okozhatta a bizonytalan
szerviz hátterű berendezések kizárását. Viszont egészségügyi gép-műszerek esetén ezen
előírást a későbbiekben sem szeretnénk mellőzni, mert az esetleges karbantartások miatti
hosszadalmas leállások a betegellátást ellehetetlenítenék.
Nagy értékű gép-műszer beszerzéseknél a későbbiekben javasolt lehet, – adott beszerzés
pénzügyi forrásától, rendelkezésre állásától függően – előleg biztosítása.
Jelen eljárási időszakban a piaci szereplők részvételi lehetőségeit nagyban befolyásolhatta a
világjárvány okozta gyártási leállások, szállítási nehézségek, mely probléma kiküszöbölése a
későbbiekben a teljesítési idő tágabb meghatározásával valamennyire korrigálható.
4.4. Biometrikus aláíró rendszer beszerzése
A biometrikus aláírórendszer esetében az eszköz piaci szereplői kis mértékben voltak jelen,
valamint a szigorú aláírás szolgáltatás miatt sok piaci szereplő kiesett, mivel nem volt
alkalmas a készülékük a digitális aláírásra.
4.5. Vezetői döntéstámogató informatikai rendszer
A vezetői döntés támogató rendszerrel jelenleg 1-2 cég foglalkozik speciálisan az
egészségügyre szabva. Mivel a medikai rendszer adatbázis jellege és bonyolultsága nem
tette lehetővé, hogy standard döntés támogató rendszerek is integrálhatóak lettek volna .

5. Tervezett intézkedések a tárgyévben végrehajtandó, egyajánlatos közbeszerzések
csökkentésére érdekében
Ajánlatkérő az egyajánlatos közbeszerzések okainak feltárását követően, azok tapasztalatait
felhasználva az alábbi intézkedéseket kívánja megvalósítani az az egyajánlatos közbeszerzések
számának csökkentése érdekében:
5.1. Tervezés
5.1.1. Piac előzetes felmérése
Ajánlatkérő a beszerzendő termék vagy szolgáltatás piacát minden esetben előzetes felméri. Ennek
keretében megvizsgálja, hogy a beszerzési igényeket mely piaci szereplők képesek kielégíteni, az adott
gazdasági szereplők milyen termékeket, szolgáltatásokat kínálnak, ezek milyen műszaki paraméterekkel
rendelkeznek, illetve ezek közül melyek felelnének meg az ajánlatkérői igényeknek. Amennyiben
Ajánlatkérő jogos beszerzési igénye ezt lehetővé teszi, Ajánlatkérő úgy készíti el a közbeszerzés
műszaki leírását, hogy a piaci szereplők minél magasabb számban tudjanak indulni a közbeszerzési
eljárásban. Felelős: a közbeszerzés tárgy szerinti szakértője.
Az előzetes felmérés módszerei lehetnek különösen:

- indikatív ajánlatok bekérése
- a Kbt. 28. § (4) bekezdése szerinti előzetes piaci konzultáció alkalmazása
- egyéb piackutatás, pl. online kutatás, piacelemzés
Ajánlatkérő a piac előzetes felmérése során fokozottan ügyel arra, hogy a résztvevő gazdasági
szereplők a konkrét eljárás kapcsán egymás indulási (vagy éppen távolmaradási) szándékát,
egymás árképzési módszerét, egymás ajánlatára vonatkozó terveit ne ismerhessék meg.
5.1.2. A közbeszerzési kiírások megfelelő időbeli ütemezése.
Ajánlatkérő fokozott figyelmet fordít a közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása
megfelelő időben megkezdődjön. Ennek érdekében Ajánlatkérő
- a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó közreműködésével naprakészen vezeti
a közbeszerzési tervét,
- lejáró szerződéseit folyamatosan monitorinozza, a lejáró szerződéseket legalább 4
hónappal a lejárat előtt jelzi a döntéshozó irányába az új közbeszerzési eljárás
lefolytatása érdekében, felelős: a közbeszerzés tárgy szerinti szakértője.
- lehetőség szerint úgy ütemezi a beszerzéseit, hogy azok ne essenek olyan időszakra,
amikor kisebb a gazdasági szereplők aktvitása (karácsonyi időszak, nyári szünet stb.). Felelős:
a közbeszerzés tárgy szerinti szakértője.

5.2. A közbeszerzési dokumentumok tartalma, lebonyolítás
Ajánlatkérő törekszik a lehető legszélesebb verseny elérésére, így:
- nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerinti részvételi jog fenntartását,
- amennyiben ettől az ajánlatok számának növekedése várható, lehetőséget biztosít
nagyobb számú részajánlat tételre,
- mellőzi a gyorsított eljárások alkalmazását,
- lehetőség szerint mellőzi a feltételes közbeszerzések kiírását, feltételes közbeszerzés
esetén lehetőség szerint meghatározza a legkésőbbi időpontot, ameddig a szerződés hatályba
léphet,

-

-

a minimálisnál hosszabb ajánlattételi határidőt biztosít, továbbá az eljárást megindító
felhívás vagy a közbeszerzési dokumentáció módosítása, illetve kiegészítő tájékoztatás
nyújtása esetén a minimális határidőknél hosszabb határidőket állapít meg,
a műszaki leírás megfogalmazása során szem előtt tartja a versenysemlegességet,
amennyiben lehetséges, tartózkodik a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozástól.

-

Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor a leírásban a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is
szerepelteti,
a minimum műszaki feltételek meghatározásakor csak a beszerzési igény szerinti szükséges
feltételekre korlátozza a műszaki paraméterek meghatározását, kedvezőbb műszaki
paramétereket a bírálati szempontok közt veszi figyelembe,

az alkalmassági feltételeket a ténylegesen szükséges minimumra korlátozza,
amennyiben Ajánlatkérő nyomós érdekével nem ellentétes (pl. eredménytelenség esetén
támogatástól való elesés), alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint
eredménytelenségi indokot,
- az ajánlatokat, illetve részvételi jelentkezéseket a lehető legrövidebb időn belül bírálja
el, ennek érdekében lehetőség szerint alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését,
- lehetőség szerint előleget biztosít, és lehetőséget ad részszámlázásra
- gyorsítja az ellenszolgáltatás kifizetésének ütemét (30 nap helyett 15 napos kifizetés
alkalmazása).
A fentiek alkalmazásáért a közbeszerzés tárgy szerinti szakértője valamint a felelős akkreditált
-

közbeszerzési szaktanácsadó felel.

6. A 2022. évben tervezett közbeszerzések:
Ajánlatkérő az intézkedési terv elkészítésének időpontjában az alábbi közbeszerzéseket tervezi
lefolytatni a 2022. évben:
Beszerzés tárgya: Informatikai eszközök beszerzése
Közbeszerzésre irányadó eljárási rend: nemzeti
Ajánlatkérő a beszerzést az alábbi részekre kívánja felbontani:
1. rész: Hardver fejlesztés
2. rész: Intézményi medikai rendszer bővítése PACS funkcionalitással
3. rész: Betegirányító rendszer bővítése
4. rész: Intézményi medikai rendszer bővítése időpont-foglalási modullal
5. rész: Intézményi medikai rendszer bővítése videó távkonzultációs modullal
6. rész: Meglévő biometrikus aláíró rendszer bővítése
Az egyes fejlesztések szakmailag elkülönülnek, így a részekre bontás várhatóan az ajánlattevők
számának növekedését eredményezi.
Ajánlatkérő az eljárás előkészítése során figyelembe vette az intézkedési terv 5. pontjában
foglalt vállalásait.
Ajánlatkérő előzetes piaci konzultációt nem folytatott le, de részenként 3-3 indikatív árajánlatot
kapott és alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerint eredménytelenségi indokot.
Az előző év hasonló tárgyú közbeszerzése során alkalmazott szerződéses feltételekhez képest
az ellenérték kifizetéseknél jóval kedvezőbb feltételeket alkalmaz (30 helyett 8 nap), továbbá
különös hangsúlyt fordított rá, hogy megfelelő teljesítési határidő álljon a nyertes ajánlattevő
rendelkezésére a szerződés teljesítésére.
Budapest, 2022. április

