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Közbeszerzés az egészségügyi szférában – keretek és mozgásterek
I. Bevezetés

▪Emberi erőforrások minisztere
▪ a Kormány egészségügyért felelős tagja;

▪ vezetője az Emberi Erőforrások Minisztériumának;

▪ egészségügyért való felelősség keretében:

▪ irányítja, összehangolja és szervezi az egészségügyi ellátás
országos rendszerét, gondoskodik a mentéssel, a
betegszállítással, a vérellátással és a transzplantációval
kapcsolatos feladatok megvalósítása feltételrendszerének
biztosításáról,

▪ felel az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési
feladatokért.



Közbeszerzés az egészségügyi szférában – keretek és mozgásterek
I. Bevezetés

▪Állami Egészségügyi Ellátó Központ
▪ központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, vezetője a főigazgató;

▪ közfeladatai → egészségügyi fejlesztési, elemzési és értékelési, kutatási,
szakértői és szakmai támogatási feladatok, adatgyűjtés, egészségügyi
informatikai feladatok;

▪ legfőbb alaptevékenységei:

▪ az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények,
az országos gyógyintézetek, az Országos Vérellátó Szolgálat feletti
fenntartói jogok, a gazdasági társaságok tekintetében a tagsági jogok,
valamint az alapítványok esetében az alapítói jogok gyakorlása,

▪ központi beszerző szervként való eljárás,

▪ egészségpolitikai, döntés-előkészítési és támogatási forrásokból
megvalósuló fejlesztések tervezése, és lebonyolítása, innovációs projektek
és együttműködési programok kialakítása, végrehajtása.



Közbeszerzés az egészségügyi szférában – keretek és mozgásterek
I. Bevezetés

▪ Egészségügyi szolgáltató
▪ a tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül minden,
egészségügyi szolgáltatás nyújtására és az egészségügyi
államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján
jogosult egyéni egészségügyi vállalkozó, jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli szervezet.

▪ Egészségügyi intézmény
▪ a rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást
nyújtó szolgáltató,

▪ állami mentőszolgálat,

▪ állami vérellátó szolgálat,

▪ az egészségügyi államigazgatási szerv intézetei, amennyiben
egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak.



Közbeszerzés az egészségügyi szférában – keretek és mozgásterek
II. Szabályozási környezet – általános és ágazati jogszabályok

▪Általános jogszabályok a (köz)beszerzési jogkörnyezetben
▪ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),

▪ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (Ámr.),

▪ Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
(Gst.),

▪ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

▪ a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és rendeletei,

▪ az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa. tv.);

▪ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),

▪ a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény.



Közbeszerzés az egészségügyi szférában – keretek és mozgásterek
II. Szabályozási környezet – általános és ágazati jogszabályok

▪ Ágazati jogszabályok a (köz)beszerzési jogkörnyezetben
▪ a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai
eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló
46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet;

▪ a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló
16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet;

▪ az Állami Egészségügyi Ellátó Központról szóló 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet;
▪ 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;

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

▪ a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm.
rendelet;

▪ a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény;
▪ az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény.



Közbeszerzés az egészségügyi szférában – keretek és mozgásterek
II. Szabályozási környezet – általános és ágazati jogszabályok

▪Áht.:
▪ állami egészségügyi intézmény az államháztartás központi alrendszerébe
tartozik;

▪ állami egészségügyi intézmény jogszabályban meghatározott állami
feladatot lát el (közfeladat);

▪ a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és
ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni;

▪ költségvetési szerv → jogszabályban vagy alapító okiratban
meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy
(alaptevékenység – vállalkozási tevékenység);

▪ központi költségvetési szerv alapítására az Országgyűlés, a Kormány
vagy a miniszter [EMMI] jogosult;



Közbeszerzés az egészségügyi szférában – keretek és mozgásterek
II. Szabályozási környezet – általános és ágazati jogszabályok

▪Áht.:
▪ költségvetési szerv irányítása → hatáskörök: költségvetési szerv
alapítása, átalakítása és megszüntetése, szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyása, vezetésére kinevezés vagy megbízás adása
/ vezető felmentés vagy vezetői megbízás visszavonása, vezető felett
munkáltatói jogok gyakorlása, gazdasági vezetőjének kinevezése vagy
megbízása, felmentése vagy megbízásának visszavonása,
tevékenységének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági
ellenőrzése, döntésének megsemmisítése, szükség szerint új eljárás
lefolytatására való utasítás, döntéseinek előzetes vagy utólagos
jóváhagyása, egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás
pótlására, jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés, a
költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből
nyilvános adatok, személyes adatok kezelése;



Közbeszerzés az egészségügyi szférában – keretek és mozgásterek
II. Szabályozási környezet – általános és ágazati jogszabályok

▪Áht.:
▪ a költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra a
szabad előirányzat mértékéig kerülhet sor (legkésőbb a költségvetési év
december 31-ig);

▪ az államháztartás központi alrendszerében több év vagy a költségvetési
éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettség az egyéb
működési célú kiadások és a felhalmozási kiadások előirányzatai terhére
azoknak a költségvetési évben jóváhagyott eredeti előirányzatának ötven
százalékáig vállalható;

▪ kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi
teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet (a pénzügyi
ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat
rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet
biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra
vonatkozó szabályokat);
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II. Szabályozási környezet – általános és ágazati jogszabályok

▪Áht.:
▪ bevételt elszámolni, kifizetést elrendelni utalványozás alapján lehet;

▪ a kiadási előirányzatok terhére történő utalványozásra a teljesítés
igazolását, és az annak alapján végrehajtott érvényesítést követően
kerülhet sor;

▪ törvény eltérő rendelkezése hiányában a költségvetési szerv kiadási
előirányzatai terhére jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező
más szervezetet nem hozhat létre, abban tagsági, részesedési viszonyt
nem szerezhet, és ahhoz nem csatlakozhat;

▪ törvény eltérő rendelkezése hiányában az államháztartás központi
alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére
támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem
vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető;
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II. Szabályozási környezet – általános és ágazati jogszabályok

▪Áht.:
▪ a költségvetési szerv saját nevében a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, értékpapírt nem
bocsáthat ki, nem szerezhet meg, faktoringot magában foglaló
szerződést nem köthet, és garanciát és kezességet nem vállalhat;

▪ az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok
terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött
ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem
minősül átlátható szervezetnek;

▪ az államháztartás alrendszerei terhére támogatás közigazgatási
hatósági határozattal vagy hatósági szerződéssel, támogatói okirattal
vagy támogatási szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés
(támogatási döntés) alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren
kívül nyújtható;
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II. Szabályozási környezet – általános és ágazati jogszabályok

▪Áht.:
▪ államháztartási kontrollok → célja: az államháztartás pénzeszközeivel és a
nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási
kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása;

▪ államháztartás külső ellenőrző szerve az Állami Számvevőszék;
▪ belső kontrollrendszer → a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság
megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amelynek célja, hogy a
működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen,
gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, az elszámolási
kötelezettségeket teljesítsék, és megvédjék az erőforrásokat a
veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól;

▪ a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és
függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles
gondoskodni.
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II. Szabályozási környezet – általános és ágazati jogszabályok

▪Gst.:
▪ adósságot keletkeztető ügylet:

▪ hitel, kölcsön felvétele, átvállalása,
▪ a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír forgalomba hozatala,

▪ váltó kibocsátása,
▪ a számvitelről szóló törvény pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő
megkötése,

▪ a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi
szerződés eladói félként történő megkötése,

▪ a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú
halasztott fizetés, részletfizetés,

▪ hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek;
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II. Szabályozási környezet – általános és ágazati jogszabályok

▪Gst.:
▪ a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet adósságot keletkeztető
ügyletet érvényesen az államháztartásért felelős miniszter előzetes
hozzájárulásával köthet (nincs eljárásrend);

▪ az államháztartásért felelős miniszter a hozzájárulást abban az esetben
adja meg, ha annak megadása – az engedélyt kérőtől függően – az
államháztartás adósságának a központi költségvetésről szóló
törvényben előírt mértéke teljesítését nem veszélyezteti, az adósságot
keletkeztető ügylet a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet
jogszabályban meghatározott kötelező feladata ellátásához szükséges
fejlesztéshez vagy működési költséghez szükséges, és a hitel
felhasználásával megvalósítandó fejlesztés esetében a fejlesztés
kiadásainak megtérülése valószínűsíti a hitel visszafizetését, és a hitel
felhasználásának átfogó közgazdasági elemzése a hitel visszafizetése
szempontjából megnyugtató eredményre vezet.
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▪ Infotv.:
▪ közérdekű adat → az állami vagy helyi önkormányzati feladatot,
valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó
vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy
formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének
módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a
hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra,
valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó
adat;

▪ közérdekből nyilvános adat → a közérdekű adat fogalma alá nem
tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát,
megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből
elrendeli;
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▪ Infotv.:
▪ az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek
lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és
közérdekből nyilvános adatot erre irányuló igény alapján bárki
megismerhesse;

▪ a közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus
úton bárki igényt nyújthat be, az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv
az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15
napon belül tesz eleget;

▪ a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben köteles
elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását;
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▪ Infotv.:
▪ a kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon,
digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül,
korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és
-torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a
nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is
díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni;

▪ 1. melléklet → általános közzétételi lista, a gazdálkodási adatok között
az ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre,
építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre vonatkozó szerződések
megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés
értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama,
valamint az említett adatok változásai közzétételi kötelezettség alá
esnek.
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▪Áfa. tv.:
▪ termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha az ügylet tárgya
természetben osztható és a részteljesítésnek egyéb akadálya nincs, a
részteljesítés is teljesítés.

▪ a nemzeti vagyonról szóló törvény:
▪ a nemzeti vagyonba tartozik (többek között) → az állam vagy a helyi
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok, az állam vagy a
helyi önkormányzat tulajdonában lévő dolog, az állam vagy a helyi
önkormányzat tulajdonában lévő pénzügyi eszközök, továbbá az államot
vagy a helyi önkormányzatot megillető társasági részesedések, az
államot vagy a helyi önkormányzatot megillető bármely vagyoni értékkel
rendelkező jogosultság, amelyet jogszabály vagyoni értékű jogként
nevesít;
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II. Szabályozási környezet – általános és ágazati jogszabályok

▪ a nemzeti vagyonról szóló törvény:
▪ a törvény hatálya nem terjed ki az államháztartás körébe tartozó szervek
és személyek pénzvagyonára, a követelésekre és a fizetési
kötelezettségekre;

▪ átlátható szervezet:
▪ az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a
nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az
olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi
önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel
rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi
helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő
részvénytársaság,
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▪ a nemzeti vagyonról szóló törvény:
▪ átlátható szervezet:

▪ az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek
→ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott
tényleges tulajdonosa megismerhető, az Európai Unió tagállamában, az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, nem minősül a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
külföldi társaságnak, a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tekintetében az előbbi feltételek fennállnak,
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▪ a nemzeti vagyonról szóló törvény:
▪ átlátható szervezet:

▪ az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő
feltételeknek → vezető tisztségviselői megismerhetők, a civil
szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem
átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó
részesedéssel, székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában
vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

▪ a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának
biztosítása, amellyel felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni;
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▪ a nemzeti vagyonról szóló törvény:
▪ a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan
természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az
átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben
vállalja, hogy a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt
beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a
tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási
célnak megfelelően használja, a hasznosításban – a hasznosítóval
közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként –
kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek
részt;

▪ nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság
közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához
szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges
mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe;
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▪ a nemzeti vagyonról szóló törvény:
▪ nemzeti vagyonba tartozó állami tulajdonú ingatlant használó központi
költségvetési szerv a rábízott állami tulajdonú ingatlant vagy
ingatlanrészt nem hasznosíthatja, az ingatlanra vagy annak bármely
részére vonatkozóan a használatot bármely címen átengedő szerződést
nem köthet, továbbá a rábízott állami tulajdonú ingatlanon beruházást,
felújítási tevékenységet nem végezhet, és nem végeztethet, kivéve:

▪ törvény vagy kormányrendelet az érintett központi költségvetési
szerv kötelező alapfeladataként nevesíti a fenti tevékenységeket,

▪ az állami tulajdonú ingatlant használó központi költségvetési szerv
számára a fenti tevékenység végzését az arra jogosult központi
költségvetési szervvel vagy az állami vagyonról szóló törvény szerinti
tulajdonosi joggyakorló szervvel kötött szerződése lehetővé teszi.



Közbeszerzés az egészségügyi szférában – keretek és mozgásterek
II. Szabályozási környezet – általános és ágazati jogszabályok

▪ 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet:
▪ az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott fekvőbeteg-szakellátást
nyújtó intézmények az egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó
gyógyszerbeszerzéseik, orvostechnikai eszköz beszerzéseik, valamint
fertőtlenítőszer beszerzéseik megvalósítása során e rendelet előírásai
szerint kötelesek eljárni, kivéve:
▪ azon gyógyszerek és orvostechnikai eszközök esetében, amelyek
beszerzésére a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének
sajátos szabályairól szóló kormányrendelet szerint a NEAK jár el,

▪ az Alapból finanszírozott azon intézmények, amelyek fenntartója nem az
állam, költségvetési szerv, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás,
nem kötelesek csatlakozni,

▪ az intézmények nem kötelesek e rendelet szabályai szerint beszerezni
azokat a gyógyszereket és orvostechnikai eszközöket amelyeket az intézeti
gyógyszertár közvetlen lakossági gyógyszerellátás keretében szolgáltat ki;
vagy amelyek orvostudományi kutatáshoz szükségesek és a beszerzés
finanszírozása a megbízó által történik;
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▪46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet:
▪ központi beszerző szervezet → ÁEEK;

▪ az intézmény a Kbt. szabályaival összhangban saját hatáskörben akkor
valósíthatja meg gyógyszer-, illetve orvostechnikai eszköz vagy
fertőtlenítőszer beszerzését, ha
▪ a szükséges beszerzés megvalósítása előre nem látható okból
rendkívül sürgőssé válik és a hatályos szerződés vagy
keretmegállapodás alapján a közbeszerzés határidőre nem lenne
megvalósíthat,

▪ a szükséges hatóanyag, orvostechnikai generikus eszközcsoport vagy
fertőtlenítőszer vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás
vagy szerződés,

▪ lehetősége van más egészségügyi szolgáltató vagy az ÁEEK
készletének átvételére,
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▪46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet:
▪ az intézmény a Kbt. szabályaival összhangban saját hatáskörben akkor
valósíthatja meg gyógyszer-, illetve orvostechnikai eszköz vagy
fertőtlenítőszer beszerzését, ha
▪ a központosított közbeszerzés útján történő beszerzésnél gyógyszer
esetében alacsonyabb napi terápiás költséggel, orvostechnikai eszköz vagy
fertőtlenítőszer esetében alacsonyabb áron tudja beszerzését megvalósítani,
feltéve, hogy a központi beszerző szervezet által kötött keretmegállapodás
alapján az adott gyógyszerből, orvostechnikai eszközből vagy
fertőtlenítőszerből időarányosan az adott intézmény által rendelhető, az
igényfelmérés alapján megállapított mennyiség vagy érték 70%-át elérő
mértékben már megrendelés valósult meg,

▪ finanszírozása európai uniós forrásból történik és a központosított
közbeszerzési rendszerben történő beszerzés nem felelne meg a forrás
felhasználásának szabályosságával kapcsolatban a támogató által
támasztott követelményeknek;
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▪46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet:
▪ az intézmény a saját hatáskörben megvalósítani kívánt beszerzés
körülményeiről a beszerzés megkezdése előtt 8 nappal – amennyiben ezt
rendkívüli sürgősség nem zárja ki – a központi beszerző szervezetet
írásban tájékoztatni köteles;

▪ 1. melléklet szerinti gyógyszerek és orvostechnikai eszközök, amelyek
beszerzése során az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egyéb
szervezetek is e rendelet szerint köteles eljárni → tisztító hatású
eszközfertőtlenítő szerek, röntgen-kontrasztanyagok, kötésrögzítő
kötszerek, műtéti kötszerek, primer sebfedők, orvosi kesztyűk, infúziós és
transzfúziós szerelékek, intravénás kanülök, egyszerhasználatos
fecskendők, egyszerhasználatos injekciós tűk, zárt vérvételi rendszerek.
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▪ 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet:
▪ a NEAK jogszabályi kötelezettségére alapított, ellátási körébe
tartozó, a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 4. számú
mellékletében feltüntetett gyógyszerhatóanyagokhoz és a
betegségcsoportokhoz kapcsolódó gyógyszerek, valamint a
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1/A. számú mellékletében
feltüntetett, tételes elszámolás alá eső hatóanyagok biztosítására
közbeszerzési eljárásokat folytat, és a közbeszerzési eljárás
nyertesével – több ajánlattevővel megkötendő keretmegállapodás
esetén nyerteseivel – a Ptk. 6:136. §-ának az alkalmazásával [vö.
harmadik személyjavára történő szerződés teljesítése] az
országos koordináló funkciót ellátó intézmény és a kijelölt
egészségügyi szolgáltató javára szállítási szerződéseket vagy
szállítási keretmegállapodásokat köt;
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▪ 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet:
▪ a NEAK a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott
előirányzat terhére a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1. számú
mellékletében található, tételes elszámolás alá eső és természetben
biztosított egyszerhasználatos eszközök és implantátumok
beszerzése érdekében közbeszerzési eljárásokat folytat, és az eljárás
nyertesével a Ptk. 6:136. §-ának az alkalmazásával a kijelölt
egészségügyi szolgáltató javára szállítási szerződéseket vagy szállítási
keretmegállapodásokat köt;

▪ a gyógyszer és orvostechnikai eszköz közbeszerzésére irányuló
eljárásra a Kbt. szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni:



Közbeszerzés az egészségügyi szférában – keretek és mozgásterek
II. Szabályozási környezet – általános és ágazati jogszabályok

▪ 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet:
▪ a NEAK a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott
előirányzat terhére a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 1. számú
mellékletében található, tételes elszámolás alá eső és természetben
biztosított egyszerhasználatos eszközök és implantátumok
beszerzése érdekében közbeszerzési eljárásokat folytat, és az eljárás
nyertesével a Ptk. 6:136. §-ának az alkalmazásával a kijelölt
egészségügyi szolgáltató javára szállítási szerződéseket vagy szállítási
keretmegállapodásokat köt;

▪ a gyógyszer és orvostechnikai eszköz közbeszerzésére irányuló
eljárásra a Kbt. szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni:
▪ a Kbt. szerinti meghívásos és tárgyalásos eljárásban az
ajánlatkérő nem határozhatja meg az ajánlattevők keretszámát,
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▪ 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet:

▪ a gyógyszer és orvostechnikai eszköz közbeszerzésére irányuló
eljárásra a Kbt. szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni:

▪ összeférhetetlenség → ha az eljárást előkészítő, vagy az
ajánlatkérő képviseletét ellátó személynek, a Ptk. szerinti közeli
hozzátartozójának vagy élettársának a lehetséges vagy
tényleges ajánlattevők bármelyikével közös gazdasági
érdekeltsége van, vagy ha a lehetséges vagy tényleges
ajánlattevőktől pénzbeli vagy természetbeni juttatásban, illetve
támogatásban részesült (a közbeszerzési eljárást megelőző két
évre visszamenőleg kell vizsgálni),
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▪ 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet:

▪ a gyógyszer és orvostechnikai eszköz közbeszerzésére irányuló eljárásra
a Kbt. szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni:

▪ az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban a Kbt. 76. § (6)
bekezdésé e) pontjában [az értékelési szempontnak a szerződés
tárgyához kell kapcsolódnia] foglaltak sérelme nélkül előírhatja
árurabatt adásának kötelezettségét és annak mértékét,

▪ az ajánlatkérő a Kbt. 58. § (1) bekezdésének alkalmazásakor
legfeljebb azon mennyiség 100 %-ának megfelelő mértékű
opcionális részt adhat meg, amelynek beszerzésére a szerződésben
kötelezettséget vállal (alapmennyiség), kivételesen indokolt esetben
az ajánlatkérő nagyobb arányú opcionális részt is meghatározhat (az
eljárás előkészítése során köteles írásban dokumentálni),
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▪ 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet:

▪ a gyógyszer és orvostechnikai eszköz közbeszerzésére irányuló eljárásra
a Kbt. szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni:

▪ az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése szerinti alkalmassági
követelmények meghatározásakor a Kbt. 65. § (5) bekezdésében
foglaltak alkalmazása során [referencia → 75%] akkor is csak
legfeljebb az adott közbeszerzés alapmennyiségéhez vagy – a Kbt.
19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított – értékéhez
képest 30 %-os opcionális részt tartalmazó mértéket vehet alapul, ha
az opcionális rész mértékét ennél nagyobb arányban határozta meg,

▪ az ajánlatkérő e rendelet hatálya alá tartozó árubeszerzések esetén
választhatja a Kbt. 76. § (6) bekezdés a) pontja szerinti, a
legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját,
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▪ 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet:
▪ a gyógyszer és orvostechnikai eszköz közbeszerzésére irányuló eljárásra
a Kbt. szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni:

▪ az e rendelet szerinti közbeszerzési eljárásokban beszerzett áruk
különleges célt szolgáló áruk,

▪ az eljárást megindító felhívásban gyógyszerek vonatkozásában a
közbeszerzés tárgya meghatározható az egyes indikációk felsorolása
helyett a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer „valamennyi
indikációja” megjelölés alkalmazásával,

▪ a Kbt. 58. § (2)–(4) bekezdése szerinti közbeszerzési műszaki leírás
követelményét az ilyen tárgyú jogszabályi meghatározásra
hivatkozás, továbbá gyógyszerek esetében az ATC kód és az OENO
kód, orvostechnikai eszközök esetében az ISO kód, a GMDN kód
vagyy EAN kód, valamint az OENO kód meghatározása is teljesíti,
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▪ 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet:
▪ a gyógyszer és orvostechnikai eszköz közbeszerzésére irányuló eljárásra
a Kbt. szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni:
▪ az orvostechnikai eszköz megfelelőségét az ajánlattevő az
orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói
megfelelőségi nyilatkozattal és – ha az orvostechnikai eszköz
forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet
alapján szükséges – CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal
köteles igazolni [alkalmassági előírás, érvényességi feltétel],

▪ a Kbt. 19. § (3) bekezdésére figyelemmel a becsült érték
meghatározása során az azonos vagy hasonló felhasználásra szánt
áru megítélésének alapjául gyógyszerek esetében az ATC 5 szintű
hétjegyű kódot (hatóanyag) kell figyelembe venni [nem azonos az
intézeti gyógyszertár, lakossági gyógyszerellátást szolgáló egység
beszerzése],
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▪ 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet:
▪ a gyógyszer és orvostechnikai eszköz közbeszerzésére irányuló eljárásra
a Kbt. szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni:

▪ a gyógyszer és az orvostechnikai eszköz, valamint az ezekhez
kapcsolódó szolgáltatás közbeszerzése esetén a szükséges anyagi
fedezet mértékének megállapításánál az ajánlatkérő a szállítás
költségeit és a beteg adott gyógyszerre történő beállításának,
átállításának költségeit is figyelembe veheti,

▪ tárgyalásos eljárás → a Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
körülménynek kell tekinteni a gyógyszerrel vagy orvostechnikai
eszközzel történő kezeléshez fűződő kockázatokat, így különösen a
kezelésre szoruló betegek változó számát, vagy sürgős ellátási
igényét, a beszerzésre kerülő gyógyszerek és orvostechnikai
eszközök előre nem látható okok miatti megoszlásának
módosulását,
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▪ 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet:
▪ a gyógyszer és orvostechnikai eszköz közbeszerzésére irányuló eljárásra a Kbt.
szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni:

▪ hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás → alkalmazható az egészségügyi
szakmai kollégium állásfoglalása szerinti termék esetében, amennyiben a
megkötendő szerződést a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak
szerint az adott gyógyszer, orvostechnikai eszköz konkrét jellemzői vagy
forgalmazási engedély, illetve kizárólagos jogok védelme miatt csak egy
meghatározott szervezet képes teljesíteni, az adott betegség kezelésére
szolgáló, korábban beszerzett gyógyszer, orvostechnikai eszköz másikkal
történő helyettesítése a Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pontja szerint bizonyos
betegségcsoportok esetében nem lehetséges a kezelésre szoruló betegek
egészségi állapotának veszélyeztetése nélkül, vagy az a betegek
kezelésében, az országos ellátásban jelentős, aránytalanul nagy nehézséget
eredményezne, a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti rendkívüli
sürgősség a terápiás alkalmazással indokolható akkor, ha a sürgős ellátási
igény fennállása igazoltan megállapítható.
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▪ 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet:
▪ a kommunikációs beszerzések, a rendezvényszervezéssel vagy
szponzorációval összefüggő feladatok beszerzése során e rendelet
előírásai szerint köteles eljárni a Kormány irányítása vagy felügyelete alá
tartozó költségvetési szerv, a Miniszterelnöki Kormányiroda, ezen
bármely költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó
központi, területi és helyi költségvetési szerv vagy intézmény, többségi
állami befolyás alatt álló állami gazdasági társaság (kivéve MNB és
többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok), a Kormány által
alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása
alá tartozó alapítvány és közalapítvány, továbbá minden olyan szervezet,
amely kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs vagy
rendezvényszervezési feladatot valósít meg, valamint az önként
csatlakozó szervezet;



Közbeszerzés az egészségügyi szférában – keretek és mozgásterek
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▪ 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet:
▪ kommunikációs beszerzés → az 1. melléklet szerinti kormányzati
kommunikációs feladat megvalósítása érdekében történő
közbeszerzések, az 1. mellékletben foglalt valamely kormányzati
kommunikációs feladattal együttesen megvalósuló, előre
meghatározott célból megvalósuló szolgáltatás;

▪ 1. melléklet szerinti szolgáltatások → kutatási feladatok, stratégiai
tervezés és tanácsadás, grafikai tervezés, integrált reklámügynökségi
szolgáltatások, PR ügynökségi szolgálatások, online kommunikációs
és közösségi média szolgáltatások, kommunikációs tevékenységhez
kapcsolódó gyártás, médiatervezés és vásárlás;
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▪ 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet:
▪ az érintett szervezet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által közzétett
formanyomtatvány használatával köteles az érintett szervezetté válástól
számított 30 napon belül a központosított közbeszerzési rendszerbe
bejelentkezni;

▪ adatszolgáltatási kötelezettség → éves összesített kommunikációs
beszerzési és rendezvényszervezési terv, valamint a szponzorációs
költségkeretterv megküldése tárgyév március 31. napjáig,
rendezvényszervezésre vonatkozó igény megküldése az igény
felmerülését követően 5 munkanapon belül, kommunikációs beszerzésre
vonatkozó igény megküldése az igény felmerülését követően 5
munkanapon belül, rendkívüli sürgősséget igénylő kommunikációs
beszerzésre és rendezvényszervezésre vonatkozó igény megküldése
haladéktalanul, szponzorációra vonatkozó igény megküldése az igény
felmerülését követően 5 munkanapon belül a Nemzeti Kommunikációs
Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján keresztül;
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▪ 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet:
▪ érintett szervezet részére szükséges kommunikációs beszerzés
megvalósítása, továbbá az érintett szervezet részére szükséges
rendezvényszervezés beszerzése érdekében a Hivatal
közbeszerzési eljárást folytat le;

▪ az érintett szervezet a Kbt.-vel összhangban, a Hivatal előzetes
jóváhagyásával saját hatáskörben akkor valósíthatja meg a
kormányzati kommunikációs feladatainak ellátásával összefüggő
közbeszerzését, ha a szükséges közbeszerzés megvalósítása előre
nem látható okból rendkívül sürgőssé válik és a hatályos
keretmegállapodás vagy közbeszerzési szerződés alapján a
közbeszerzés határidőre nem lenne megvalósítható, vagy szükséges
közbeszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás
vagy szerződés, a beszerzés összes körülménye alapján a Hivatal
elnöke indokoltnak látja.
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▪ 27/2015. (II. 25.) Korm. rendelet:
▪ ÁEEK jogosult a közbeszerzéseket összevontan lefolytatni, valamint az
intézmények közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban folyamatba épített
és utóellenőrzéseket végezni.

▪ 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet:
▪ büntetés-végrehajtási szervezetet (…) az egészségügyért felelős miniszter
irányítása alatt álló, az egészségügy területén működő országos
intézetek, valamint az állam tulajdonába, illetve fenntartásába tartozó
egészségügyi intézmények (…) részére, a büntetés-végrehajtásért 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 BM
rendeletben meghatározott, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása
keretében előállított termékek és szolgáltatások körében, a megkötött
ellátási megállapodás vagy szerződés alapján, az e célra rendelkezésre
bocsátott források erejéig ellátási kötelezettség terheli;
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▪ 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet:
▪ a kedvezményezett ellátása az ellátási megállapodással érintett, a
fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és
szolgáltatások körében kizárólag a Központi Ellátó Szerv útján valósul
meg, az ellátási kötelezettség a nettó 100 000 forintot (ellátási
kötelezettség minimális értéke) elérő vagy meghaladó igényekre terjed
ki;

▪ a rendelet hatálya nem terjed ki azokra az európai uniós támogatással
megvalósuló beszerzésekre, amelyek értéke meghaladja a központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott közbeszerzési
értékhatárt;

▪ a kedvezményezett által igényelt termékek és szolgáltatások kapcsán
vizsgálni kell, hogy annak előállítása a fogvatartottak kötelező
foglalkoztatása keretében történő előállítás keretei között biztosítható
minőségi és mennyiségi korlátok mellett megvalósítható-e → ha nem
vagy csak részben, a kedvezményezett jogosult e termékek
beszerzésére;
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▪ 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet:
▪ a Központi Ellátó Szerv a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy
meghaladó igények körében az ellátást köteles a közbeszerzési
jogszabályoknak megfelelően, rendszerbe foglalt eljárás szerint,
természetbeni ellátásként, tárgyévi előirányzata keretein belül nyújtani;

▪ a kedvezményezett köteles a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy
meghaladó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében
előállított termékek és szolgáltatások körébe tartozó tervezett igényeivel
a Központi Ellátó Szervhez ajánlatért fordulni tárgyév január 20-áig;

▪ a Központi Ellátó Szerv köteles az igények alapján tárgyév február 20-áig
ajánlatot tenni vagy a nyilatkozatot megtenni arról, hogy nem vagy csak
részben képes az ellátási igénynek eleget tenni;
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▪ 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet:
▪ a kedvezményezett köteles a Központi Ellátó Szerv ajánlatát elfogadni és
a Központi Ellátó Szervvel a megkeresés és az elfogadott ajánlat alapján
tárgyév március 20-áig ellátási megállapodást kötni;

▪ ha a Kedvezményezettnél előre nem tervezett, a fogvatartottak kötelező
foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körébe
tartozó, a közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó ellátási
igény merül fel tárgyév során, akkor köteles az igénnyel haladéktalanul a
Központi Ellátó Szervhez fordulni;

▪ a kedvezményezett köteles a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó kiemelt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó és a
fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és
szolgáltatások körébe is tartozó igényeivel a Központi Ellátó Szervhez
ajánlatért fordulni.
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▪ 1997. évi LXXXIII. törvény:
▪ 9/A. § → A Ptk. 6:130. §-ában foglaltakat a finanszírozott egészségügyi
szolgáltatók és az egészségbiztosítosítási szerződéssel rendelkező szolgáltatók
vonatkozásában azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy esetükben a
pénztartozás teljesítésére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott határidő 60 nap, a pénztartozás teljesítésére szerződésben
kikötött határidő a hatvan napot meghaladó részében semmis.

▪ 2018. évi CXXXVIII. törvény:
▪ állami magasépítési beruházás → állami vagyoni körbe tartozó ingatlanon, a
Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési fejezetek költségvetési
forrásaiból megvalósuló magasépítési beruházás, valamint a központi
költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati
magasépítési beruházás;

▪ megvalósító → Beruházási Ügynökség (BMSK Zrt.), 299/2018. (XII. 27.) Korm.
rendelet.
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▪ ÁEEK mint középirányító szerv ellenőrzése:
▪ jogszabályban nem rendezett ellenőrzési eljárás, legutóbbi belső utasítás
(tájékoztató) az eljárásrendről 2019. augusztus 22. napján kelt (iktatószám:
ÁEEK/52256-2/2019.);

▪ a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések és
szerződésmódosítások tekintetében az ÁEEK ezek egészségügyi szakmai ,
gazdálkodási és ehhez kapcsolódó közbeszerzési-jogi szempontok
indokoltságának vizsgálatát látja el;

▪ 2019. augusztus 22. napjától kezdődően valamennyi, az ÁEEK fenntartása,
középirányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató intézményre vonatkozik;

▪ ÁEEK vizsgálatának időtartama: a közbeszerzési eljárás megindítását
megelőzően 20 munkanappal, szerződésmódosítást megelőzően legalább 20
munkanappal kell benyújtani a vizsgálandó dokumentumokat (ezen időtartamba
nem számít bele 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzés ideje);
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▪ÁEEK mint középirányító szerv ellenőrzése:
▪ vizsgálat alá tartozó dokumentumok:

▪ aláírt és pecséttel ellátott előterjesztés, fedezetigazolás, becsült
érték meghatározására, egybeszámítással kapcsolatos iratok,
bíráló bizottság megalakítására és összetételére vonatkozó iratok,
összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok, adatlap
országos gyógyintézetek és országos társ-gyógyintézetek
közbeszerzési eljárásához, továbbá szerkeszthető formátumban
előterjesztés, szerződéstervezet, műszaki leírás, ajánlati
dokumentáció (vö. közbeszerzési dokumentumok), adatlap
országos gyógyintézetek és országos társ-gyógyintézetek
közbeszerzési eljárásához;

▪ ÁEEK részére kizárólag elektronikus beküldés a
kozbeszerzes@aeek.hu e-mail címre;

mailto:kozbeszerzes@aeek.hu
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▪ ÁEEK mint középirányító szerv ellenőrzése:
▪ ha a benyújtott iratok nem felelnek meg a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben
foglaltaknak, visszaküldhető az intézménynek érdemi vizsgálat nélkül;

▪ a Szakértői Bizottság további feltételeket állapíthat meg, módosítási javaslatokat
tehet, hiánypótlást keretében adatokat, indoklást kérhet be → az intézménynek
30 napon belül vissza kell jeleznie (ha nem, lezártnak tekintik az ellenőrzést
hozzájárulás nélkül);

▪ ÁEEK állásfoglalás → hozzájárulás, hozzájárulás feltételekkel, hozzá nem járulás
(hozzájárulás nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható meg,
szerződésmódosítás nem köthető meg);

▪ ÁEEK állásfoglalás a benyújtott dokumentumokkal együtt az EMIR-en keresztül
(szerződésmódosítás esetén e-mailben) a központi közbeszerzési ellenőrzést
végző szervezet részére az ESZ Zrt. által kerül benyújtásra (utólagos jóváhagyás
esetén 3 munkanapon belül);

▪ nincs hallgatási szabály;
▪ ezt követően a kezdeményező intézmény közvetlenül és a saját nevében jár el a
központi ellenőrzési eljárásban.
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▪ ÁEEK mint középirányító szerv ellenőrzése (informatikai
beszerzési igények):
▪ jogszabályban nem rendezett ellenőrzési eljárás, belső utasítás (tájékoztató) az
eljárásrendről 2019. szeptember 26. napján kelt (iktatószám: ÁEEK/47453-
8/2019.);

▪ 2019. és 2020. évre vonatkozó informatikai fejlesztési és beszerzési terv
megküldése az ÁEEK részére is;

▪ egyedi informatikai igények bejelentése az ÁEEK felé → DKÜ portálra való
feltöltést megelőzően 7 munkanappal megelőzően (kozbeszerzes@aeek.hu e-
mail címre) a DKÜ portálra feltöltendő dokumentumokkal együtt;

▪ ÁEEK előzetes vizsgálata → hozzájárul az igény DKÜ irányába történő
benyújtásához, további feltételeket határozhat meg, módosítási javaslatokat
tehet, az igény bejelentéséhez nem járul hozzá (ÁEEK hozzájárulás hiányában az
igény a DKÜ portálra nem tölthető fel);

▪ saját hatáskörben eljárás → közbeszerzési ellenőrzés szerint kell eljárni.
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▪ Az előkészítés általános kérdései:
▪ a beszerzési igény vizsgálata a központosított közbeszerzési rendszerek (ÁEEK,
DKÜ, ,NKH) összevont és közös közbeszerzések (ÁEEK), a büntetési-végrehajtási
szervezetek ellátási kötelezettsége és a beszerzési stop figyelembe vételével;

▪ közbeszerzés tárgyának meghatározása → árubeszerzés, szolgáltatás
megrendelése, építési beruházás, vegyes beszerzések;

▪ becsült érték meghatározása → egybeszámítás kérdésköre, rendszeresen vagy
időszakonként visszatérő beszerzések;

▪ becsült érték alátámasztása → jellemzően indikatív árajánlatok, bekérése
korábbi hasonló tárgyra irányuló szerződések elemzése, egyéb módszerek,
előzetes piaci konzultáció;

▪ műszaki leírás / szakmai feladatleírás (ártáblázat, szakma ajánlat táblázat);

▪ mennyiségi eltérés meghatározása;

▪ alkalmassági követelmények meghatározása;

▪ értékelési szempontrendszer kialakítása.
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IV. Az előkészítés sajátosságai – a tipikus beszerzések jellemzői

▪Árubeszerzések – informatikai eszközök és licencek:
▪ beszerzési stop [1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat] → a Kormány
az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnél
beszerzési tilalmat rendel el a beruházások keretében – kivéve kisértékű
tárgyi eszköz [nettó 200 000 HUF / darab] – történő informatikai
eszközök beszerzése, létesítése (rovatszáma K63), valamint az egyéb
tárgyi eszközök beszerzése létesítésén belül (rovatszáma K64) a bútorok,
személygépjárművek, és telefon beszerzése vonatkozásában, a tilalmak
részbeni feloldására – rendkívül indokolt, egyedi esetekben – a
Miniszterelnökséget vezető miniszter jogosult (nincs eljárásrend);

▪ vizsgálni szükséges, hogy központosított közbeszerzés rendszerében
való szereplést;

▪ DKÜ felé igénybejelentés (ÁEEK);
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IV. Az előkészítés sajátosságai – a tipikus beszerzések jellemzői

▪Árubeszerzések – informatikai eszközök és licencek:
▪ 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és 1. melléklete
alapján az e-közigazgatásért felelős miniszter előzetes jóváhagyása
szükséges → szoftverrendszerek és elemeik, hardverrendszerek és
elemeik, digitális vizuáltechnikai eszközök, beszédcélú kapcsolók,
készülékek, aktív hálózati elemek, nyílt- s zárt célú mobil kommunikációs
eszközök, irodatechnikaitermékek;

▪ 1. melléklet → ÁEEK, Országos Mentőszolgálat, Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet;

▪ nem használt, nem demo termékek beszerzése;

▪ értékelési szempont → helyszínen teljesítendő hibajavítás reakcióideje,
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a legalacsonyabb ár;
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IV. Az előkészítés sajátosságai – a tipikus beszerzések jellemzői

▪Árubeszerzések – informatikai eszközök és licencek:
▪ adásvételi szerződés, licenciával vegyes adásvételi szerződés;

▪ bevezetés, betanítás, üzembe helyezés kötelme;

▪ felhasználási jog terjedelmének meghatározása;

▪ jognyilatkozat értékesítési jogosultságra vonatkozóan;

▪ licencek felhasználási időszakának meghatározása („örökös” licencek).

▪Árubeszerzések – szakmai (fogyó) anyagok:
▪ ingyenesen kihelyezett (ingyenes bérlet, haszonkölcsön) eszközhöz
szükséges szakmai fogyóanyagok beszerzése nem alapozza meg
műszaki-technikai sajátosságok okán a hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárásfajtát;
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IV. Az előkészítés sajátosságai – a tipikus beszerzések jellemzői

▪Árubeszerzések – szakmai (fogyó) anyagok:
▪ termékjellemzők (nem márka és típus, csak abban az esetben, ha a
szerződés tárgya pontosan és érthetően nem írható le, egyenértékűség
feltételeinek meghatározásával), mennyiségi és mennyiségi eltérés,
termékmintával kapcsolatos (érvényességi) előírások (mintavizsgálat
módszertana), konszignációs raktármennyiség meghatározása,
műszerkészlet előírása, innovációs és helyettesítő termékekre való csere
lehetőségének biztosítása (Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja);

▪ tételenkénti, csoportonkénti részajnálattétel (max. 25-30!);

▪ (határidős) adásvételi szerződés → eseti megrendelések, konszignációs
raktárból való lehívás → részteljesítés;
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▪Árubeszerzések – szakmai (fogyó) anyagok:
▪ alkalmassági követelmények → orvostechnikai eszköz megfelelőségét az
ajánlattevő az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt
gyártói megfelelőségi nyilatkozattal (érvényességi feltétel) és – ha az
orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai
eszközökről szóló rendelet alapján szükséges – CE megfelelőség
értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni, termékminta (érvényességi
feltétel → bontás!);

▪Árubeszerzések – orvosi műszerek:
▪ nagyértékű eszközöknél részletvétel (legfeljebb 365 napra!);

▪ 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet szabályai irányadóak →

összeférhetetlenség, alkalmasság;
▪ alkalmasság → referencia (ellenőrzés!);



Közbeszerzés az egészségügyi szférában – keretek és mozgásterek
IV. Az előkészítés sajátosságai – a tipikus beszerzések jellemzői

▪Árubeszerzések – orvosi műszerek:
▪ értékelési szempontrendszer → termékjellemzők (szakmai ajánlat), az
alkalmassági követelményeken túlmutató plusz sajátosságok;

▪ jótállás előírása (nem azonos a tervszerű, megelőző karbantartási
kötelemmel!);

▪ szervizlista bekérése az ajánlatban;
▪ forgalmazói jogosultság ellenőrzése;
▪ adásvételi szerződés.

▪Árubeszerzések – közforgalmú patika kérdésköre:
▪ ha az intézmény jogosult vállalkozási tevékenységet végezni;
▪ a közforgalmú patika nem önálló jogi személy, hanem az intézmény
szervezeti egységeként működik, így az intézmény mint ajánlatkérő jár el
a közforgalmú patika beszerzései esetében is;
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▪Árubeszerzések – közforgalmú patika kérdésköre:
▪ szerződések → határidős adásvételi szerződés, adásvételi szerződés,
disztribúciós szerződés (forgalmazási szerződés alapján a szállító
meghatározott ingó dolognak [termék] a forgalmazó részére történő
eladására, a forgalmazó a terméknek a szállítótól történő megvételére
és annak saját nevében és saját javára történő eladására köteles) ➔
árubeszerzés;

▪ megoldási javaslat → bizományi szerződés (bizományi szerződés alapján
a bizományos a megbízó javára a saját nevében ingó dologra adásvételi
szerződés kötésére, a megbízó a díj megfizetésére köteles) ➔

szolgáltatás megrendelése (vö. megbízási típusú szerződés).
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IV. Az előkészítés sajátosságai – a tipikus beszerzések jellemzői

▪Árubeszerzések – élelmiszerbeszerzés:
▪ részajánlattétel biztosítása racionális csoportosításban;

▪ mennyiség és mennyiségi eltérés meghatározása, vételi jog, keretösszeg;
▪ értékelési szempont → legalacsonyabb ár, kiszállításhoz kapcsolódó
szempontok (pl. eseti megrendelés módosításának, visszavonásának
végső határideje a kiszállítási határidőtől visszafelé számítva);

▪ szerződés megerősítése → késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér,
meghiúsulási kötbér;

▪ eseti megrendelés, részteljesítés;
▪ alkalmassági követelmények → referencia, HACCP, az Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság által kiadott igazolás,
852/2004. EK rendeletben, a 853/2004. EK rendeletben meghatározott
követelményeket teljesítő szállítóeszközzel való rendelkezés,
termékminta;
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▪Árubeszerzések – élelmiszerbeszerzés:
▪ különleges szerződésteljesítési feltételek → 37/2014. (IV. 30.) EMMI
rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról;

▪ szerződéses feltételek → leszállítás időpontja (nap, óra intervallum),
eseti megrendelés visszaigazolásának kötelezettsége, egyenértékű
teljesítés elfogadásának feltételei, csomagolással és szállítással
kapcsolatos előírások, fogyaszthatósági idő, ártáblázat (egységárak) a
szerződés melléklete;

▪ határidős adásvételi szerződés, határidős adásvételi keretszerződés;

▪ keretmegállapodásos eljárás, DBR (szezonális termékek).
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▪Árubeszerzések – gáz-, víz-, távhő- és elektromos áram
beszerzése:
▪ gáz (hőenergia) és elektromos áram vásárlása → ÁEEK mint ajánlatkérő
összevont / közös közbeszerzési eljárás keretében vagy saját
hatáskörben (kivételes esetben);

▪ vezetékes ivóvíz → víziközmű szolgáltatás (a közműves ivóvízellátás az
ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítással, továbbá a közműves
szennyvízelvezetés és -tisztítás, ide értve az egyesített rendszerű
csapadékvíz-elvezetést is, mely tevékenységek által megnyilvánuló
szolgáltatások közül az egyiket, vagy mindkettőt a víziközmű-szolgáltató
a felhasználó részére közszolgáltatási jogviszony keretében nyújtja), Kbt.
9. § (8) bekezdés k) pontja alapján kivételi körbe tartozik;

▪ távhő vásárlása → műszaki-technikai sajátosságok alapján hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás keretében beszerzendő.
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▪ Szolgáltatás megrendelése – műszaki karbantartási
szolgáltatások:
▪ mennyiség → keretösszeg, meghatározott orvosi eszközök meghatározása
mennyiségi eltérés mellett, vagy épületkarbantartás esetén az ellátandó terület
nagysága;

▪ ellátandó feladatok meghatározása, diszpécser szolgáltatás, reakcióidő
meghatározása, megrendelő szolgáltatásai (pl. raktár, öltöző stb. biztosítása),
készenlét, szervizszolgáltatás, nem javítható eszközök cseréje meghatározott
értékhatárhoz és keretösszeghez kötve;

▪ alkalmassági követelmények → szakmai felelősségbiztosítás, referencia,
teljesítésben részt vevő szakemberek, ISO 9001-es minőségbiztosítási és ISO
14001-es környezetirányítási rendszer;

▪ vállalkozási szerződés;

▪ tárgyalásos eljárás alkalmazásának lehetősége;

▪ részajánlattétel (karbantartási szakmánként).
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▪ Szolgáltatás megrendelése – takarítás:
▪ kiszervezés→ munkáltatói jogutódlás (kollektív szerződés);

▪ kiszervezés indokoltságának alátámasztása gazdasági adatokkal (mennyivel
olcsóbb a szolgáltatás, mint a közalkalmazottak igénybevétele);

▪ takarítási feladatok meghatározása, m2 díj (mennyiségi eltérés), alkalmazott
technológia előírása, kiemelt területek meghatározása, egyes feladatok
végzésének gyakorisága, havaria esetköre, helyszíni bejárás biztosítása;

▪ alkalmassági követelmények → szakmai felelősségbiztosítás, referencia,
teljesítésben részt vevő szakemberek, ISO 9001-es minőségbiztosítási és ISO
14001-es környezetirányítási rendszer (szerződéskötési feltétel);

▪ értékelési szempontok → szakmai ajánlat, ártartás (több éves szerződés
esetén);

▪ súlyos szerződésszegés meghatározása;

▪ megbízási szerződés.
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▪ Szolgáltatás megrendelése – őrzés-védés:
▪ kiszervezés→ munkáltatói jogutódlás (kollektív szerződés);

▪ kiszervezés indokoltságának alátámasztása gazdasági adatokkal (mennyivel
olcsóbb a szolgáltatás, mint a közalkalmazottak igénybevétele);

▪ járőr-recepciós posztok, pontos feladatok meghatározása;

▪ vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj (évente február 1-ig javaslattétel) →
miniszter előterjesztése alapján kormányrendelet [vö. 112/2019. (V. 15.) Korm.
rendelet a 2019. évre vonatkozóan – 2336 Ft/óra];

▪ alkalmassági követelmények → szakmai felelősségbiztosítás, referencia,
teljesítésben részt vevő szakemberek, őrzés-védelmi tevékenység végzéséhez
szükséges eszközök, ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszer (szerződéskötési
feltétel), éves statisztikai állományi létszám;

▪ megbízási szerződés;

▪ 3. melléklet szerinti szolgáltatás.
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▪ Szolgáltatás megrendelése – informatikai támogatási
szolgáltatások:
▪ 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és 1. melléklete
alapján az e-közigazgatásért felelős miniszter előzetes jóváhagyása
szükséges → szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások,
hardverrendszerekhez, kiegészítőikhez kapcsolódó szolgáltatások,
beszédcélú kapcsolók, készükékek és kapcsolódó szolgáltatások, nyílt-
és zárt célú mobil kommunikációs eszközök és szolgáltatások,
kommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások, irodatechnikai
termékekhez kapcsolódó szolgáltatások és elektronikus közbeszerzési
szolgáltatások – elektronikus árlejtés szolgáltatás megrendeléséhez;

▪ 1. melléklet → ÁEEK, Országos Mentőszolgálat, Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet;

▪ DKÜ felé igénybejelentés (ÁEEK);
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▪ Szolgáltatás megrendelése – informatikai támogatási szolgáltatások:
▪ tisztázni szükséges → szolgálatás megrendelése vagy vegyes beszerzés (pl.
licencvásárlással együttes support megrendelése);

▪ hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lehetőségének vizsgálata műszaki-
technikai sajátosságok alapján → új informatikai rendszer bevezetésének
költsége, bevezetési időszak, nehézségei, fennálló rendszer kizárólagos
tulajdonjoga alapján;

▪ vizsgálni szükséges, hogy központosított közbeszerzés rendszerben való
szereplést;

▪ szolgáltatás elemei (egyszeri díj, időszakos díj, egyedi esetben fejlesztési
mérnöki díj), (rész)teljesítési határidők;

▪ ajánlatkérő felhasználási jogának meghatározása;
▪ szerződés megerősítése (pl. késedelmi kötbér adatszolgáltatást is teljesítő
egészségügyi informatikai rendszer esetében);

▪ felek közötti felelősségi körök egyértelmű meghatározása;
▪ karbantartás esetén keretösszeg megállapítása kopó-fogyó alkatrészekre.
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▪ Szolgáltatás megrendelése – közreműködői szerződések:
▪ nem képez kivételt a Kbt. hatálya alól → közbeszerzési kötelezettség;

▪ megoldás → munkaerő-kölcsönzés, in house beszerzés (de in house
szervezet ugyanúgy ajánlatkérő!);

▪ vertikális in-house [Kbt. 9. § (1) bekezdés h) és i) pontja]:
▪ a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi
személlyel kötött szerződése, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti
egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik
annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős
döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-
részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a
kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont szerint
kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből
származik;
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▪ Szolgáltatás megrendelése – közreműködői szerződések:
▪ vertikális in-house [Kbt. 9. § (1) bekezdés h) és i) pontja]:

▪ a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet olyan jogi
személlyel kötött szerződése, amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel
közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, az
ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai
meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek
meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen,
és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló
ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint
kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből
származik;

▪ bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a társasági tulajdon mint kezelt
vagyon jelenik meg;
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▪ Szolgáltatás megrendelése – közreműködői szerződések:
▪ horizontális in-house [Kbt. 9. § (1) bekezdés j) pontja]:

▪ a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervezet
másik ajánlatkérővel vagy ajánlatkérőkkel kötött szerződése,
amelynek célja közfeladatok teljesítésére, illetve közszolgáltatások
nyújtására vagy közös közérdekű célok megvalósítására irányuló
együttműködés kialakítása az ajánlatkérők között, ahol az
ajánlatkérők együttműködéssel érintett tevékenységből származó
éves nettó árbevételének legfeljebb 20%-a származik a nyílt piacról;

▪ egyéb esetben a közreműködői szerződés közbeszerzési eljárás
eredményeként köthető meg.
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▪ Fizetési előírások → a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 9/A. § („A (…) Ptk. 6:130. §-ában foglaltakat a
finanszírozott egészségügyi szolgáltatók és a 30. § (2) bekezdése szerinti
szerződéssel rendelkező szolgáltatók [gyógyszer árhoz nyújtott
támogatással történő kiszolgáltatására, gyógyászati segédeszköz árhoz
nyújtott támogatással történő forgalmazására, kölcsönzésére, javítására és
amennyiben a gyártó az eszköz kiszolgáltatását is végzi, egyedi méretvétel
alapján történő gyártására (forgalmazás), valamint gyógyászati ellátás
támogatással történő nyújtására az egészségbiztosító szerződést köt a
szolgáltatóval] vonatkozásában azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
esetükben a pénztartozás teljesítésére a Ptk. 6:130. § (1) és (2)
bekezdésében meghatározott határidő hatvan nap, a pénztartozás
teljesítésére szerződésben kikötött határidő a hatvan napot meghaladó
részében semmis.”);

▪ Részteljesítés → részszámlázás eseti megrendelésenként vagy havi díjként
természetben osztható (ld. ÁFA törvény 57. § (1) bekezdése) árubeszerzés
vagy szolgáltatás megrendelése esetén;
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▪ Szerződés időbeli hatálya → 12 hónap, meghosszabbítás lehetősége (mennyiségi
eltérés!) mellett (kiszervezett szolgáltatások esetében indokolható a hosszabb
időtartam a Kbt. 133. § szabályainak figyelembe vétele mellett);

▪ Szerződés megerősítése → minden esetben javasolt szerződést megerősítő
kötelmet alkalmazni, mint kötbért, jótállását, biztosítékot (hatékony és felelős
pénzgazdálkodás elve!);

▪ Konszignációs raktár alkalmazása → bizományosi szerződés alapján működő
raktár, mely létrehozásának célja a felhasználó (vevő) közvetlen közelében történő
tárolás, ám az ott tárolt árucikkek mindvégig az előállító (szállító) tulajdonában
maradnak, a szállító részére ellenérték mellett vagy anélkül történő biztosítása (vö.
állami vagyon használatba adásának tilalma!), konszignációs raktármennyiség
meghatározása (felhívás, szerződés melléklete), konszignációs raktár első és
folyamatos feltöltése, számlázás konszignációs raktárba helyezést (visszavásárlási
jog mellett) vagy a raktárból való felhasználást követően, konszignációs raktárból
való felhasználásról jelentés készítése;
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▪ Bontó feltétel:

▪ „Tekintettel arra, hogy a szerződés tárgya központosított – országos,
regionális –, illetve a Megrendelő fenntartója által, vagy a fenntartó
megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet,
ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: Megrendelő
szerződéses kötelezettséget kizárólag Ptk. 6:116. § (2) bekezdése szerinti,
arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a szerződés
tárgyára vonatkozóan központosított közbeszerzési rendszerben, összevont
közbeszerzési eljárásban, vagy Megrendelő fenntartója által, vagy a
fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében
keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított,
közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést
megvalósítania. Felek rögzítik, hogy Megrendelőnek ezen körülményből
adódóan semmilyen hátrányos következménye nem származhat.”
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teljesítésének ellenőrzése

▪ Közbeszerzések megvalósítása → közbeszerzési szabályzatban foglaltak
szerint, egyes szervezeti egységekre vonatkozó egyértelmű
feladatmeghatározás a beszerzési igény felmerülésétől az eljárást lezáró
döntés meghozataláig, f.a.k.sz. igénybevétele és eljárása, közbenső döntési
pontok rögzítése és döntéshozó megjelölése;

▪ Közbeszerzési szerződések módosítása → közbeszerzési szabályzatban
foglaltak szerint, módosítási igény felmerülése, módosító okirat készítése,
módosító okirat közbeszerzési-jogi kontrollja (ÁEEK, ME), módosító okirat
jóváhagyása;

▪ Közbeszerzési szerződések teljesítése → informatikai megoldás szükséges a
szerződések nyilvántartásához (szerződés tárgya, megkötésének ideje,
időbeli hatálya, szerződést megerősítő kötelmek, értékelési szempontok,
felmondási, elállási okok, esetleges szerződésmódosítás rögzítése), EKR-be
és CoRe-ba feltöltés, szerződésszegés jelentése a Közbeszerzési
Hatóságnak;
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▪ Belső szervezetrendszer részvétele a szerződés teljesítésének
ellenőrzésében → felhasználó szakmai részleg (tényleges teljesítés
észlelése), logisztikai részleg (felhasználó jelentés alapján a teljesítés
ellenőrzése), jogi részleg (adott esetben nem szerződésszerű teljesítés
vizsgálata), közbeszerzési részleg (adott esetben nem szerződésszerű
teljesítés szignalizálása a Közbeszerzési Hatóság részére), gazdasági részleg
(pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás),együttműködése;

▪ Teljesítés ellenőrzése → szerződésszerű teljesítés vizsgálata, értékelési
szempontok érvényesülése (pl. termékmintának megfelelő szállítás),
teljesítést igazoló személy kijelölése, teljesítési igazolás kiadása, számla és
teljesítési igazolás nyilvántartása és irattározása;

▪ Közbeszerzési iratok megőrzési kötelezettsége → szerződés teljesítését
követő 5 évig.



Köszönöm a figyelmet!


