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Pest Megyei Fiór Ferenc Kórház
Intézkedési terv
egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentésére

Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló
63/2022 (II. 28) kormányrendeletben meghatározottak alapján a Pest Megyei FIór
Ferenc Kórház az alábbi intézkedési tervet teszi közzé.

I.

A vizsgált évben az egyalánlatos közbeszerzések magas számának
lehetséges okai

A Pest Megyei Fiór Ferenc Kórház 2021. évben 2 db Uniás közbeszerzési eljárást
folytatott le:
1. Szemészeti műlencsék beszerzése
2. Radiológia és perifériás intervenciós radiológia szolgáltatás beszerzése
tárgyban
1. Szemészeti mú’lencsék beszerzése
Az eljárás becsült értéke 123 116 528 (nettó) Ft. A becsült összérték alapján az eljárás
közösségi (Uniós) eljárásrendben került lefolytatásra.
Az eljárást Ajánlatkérő 12 részre bontotta annak érdekében, hogy a tágyban érdekelt
gazdasági szereplők közül minél többen képesek legyenek ajánlatot benyújtani.
A részek becsült értéke egyedileg nem érte el az uniós értékhatárt:
1. rész 1 6 302 000 nettó Ft 2. rész 8 841 000 nettó Ft 3. rész 111 60 000 nettó Ft 4. rész 12
968 000 nettó Ft 5. rész 1 647 500 nettó Ft 6. rész 1 190 000 nettó Ft 7. rész 13 860 000
nettó Ft 8. rész 12 449 358 nettó Ft 9. rész 1 4 598 060 nettó Ft 10. rész 21 297 000 nettó Ft
11. rész 7 472 950 nettó Ft 1 2. rész 1 330 660 nettó Ft összesen 123 11 6 528 (nettó) Ft
Az eljárás, tekintettel Ajánlatkérő egybeszámítási kötelezettségére közösségi eljárás
rendben egy eljárásban került kiírásra.
Az eljárásban 12 db ajánlat érkezett 4 piacon lévő a tárgyban érintett gazdasági
szereplőtől.
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Ajánlatkérő alaptevékenységére, valamint gazdasági helyzetére Ajánlatkérőnek a
műszaki specifikáció meghatározásánál tekintettel kell lennie:
-

A betegösszetételre

Az előjegyzett műtétek, előre nem látható műtétek teljeskörű lefedésére, ellátandó,
legtöbbször előforduló esetekre.
-

A minőségi termékek beszerzésére, a beültetést végző szakemberek igényeire

Ajánlatkérőnek nem célja nem megfelelő minőségű termékek ellátást igénylő szembe
történő ültetése, adott esetben nem felhasználása és az sem, hogy szakembereket
olyan helyzetbe hozza Ajánlatkérő, hogy az implantátum nem megfelelősége miatt
megtagadja, vagy a felelőséget nem vállalva végezze el a műtétet. Az Intézmény
alapfeladata és célja a minőségi betegellátás.
Az Intézmény a Szemészeti Osztályán végzett műtétekre és azokat ellátó
szakembereire méltán büszke, és továbbra is ehhez a kiváló teljesítményhez kíván
hozzájárulni a minőségi, szakemberek igényeinek megfelelő termékek beszerzésével.
-

A már meglévő rendelkezésre álló eszközeire

Az intézmény ezközparkjának lecserélése évente, gazdaságilag nem indokolt és nem
teljesíthető terhet róna a Kórházra.
Az eljárás során érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást
kérhetnek, vagy előzetes vitarendezést kezdeményezhetnek. Tekintettel arra, hogy
olyan jellegű kiegészítő tájékoztatás kérés, és előzetes vitarendezési kérelem nem
érkezett, mely arra irányult volna, hogy bizonyos gazdasági szereplők azért nem
képesek az eljárásban ajánlatot tenni, mert túlzott mértékű elvárások lettek
meghatározva, Ajánlatkérő nem érzi felelősnek magát azért, hogy az eljárásban
részenként csak egy ajánlat érkezett.

2. Radiológia és perifériás intervenciós radiológia szolgáltatás beszerzése
tárgyban
A tárgyi eljárás 2 részben került meghirdetésre melyből a 2. rész a Kbt 75.~ (1) a) pontja

alapján eredménytelen lett.
Az 1. rész radiológiai szolgáltatás vonatkozásában az eljárás során két gazdasági
szereplő fejezte ki érdeklődését az eljárás iránt. Az a gazdasági szereplő, aki a végén
nem nyújtott be qjánlatot előzetes vitarendezést kezdeményezett, melyben
sérelmezte Ajánlatkérő által meghatározott 12±12 (opció) hónap szerződéses

~2143 Kistarcsa, Semmelweis tér L Tel: 06-28-507-600, 06-28-507-700, www.florhosp.hu

Pest Megyei
Fiór Ferenc Kórház

időtartamot, tekintettel a szolgáltatás végzéséhez szükséges eszközök gépek
beszerzésére és azok megtérülésére.
Tekintettel, az akkor érvényben lévő az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52/Ag (5) a) pontjára, miszerint „Az
egészségügyi intézmény értékhatártól függetlenül kizárólag előzetes jóváhagyást
követően jogosult kötelezettséget vállalni a következő tárgykörökben: a) a 12
hónapot meghaladó, illetve határozatlan időtartamú kötelezettségvállalások,
beleértve azt is, ha a kötelezettségvállalás időtartama a jogviszony módosításával
haladja meg a 12 hónapot” az Ajánlatkérő legnagyobb sajnálatára kénytelen volt a
12+ 12 (opció) hónap időtartam fenntartására.
II.

Intézkedési terv a tervezett beszerzések vonatkozásában az ecjyajánlatos
közbeszerzések számának csökkentése érdekében

Az Uniós értékhatárt elérő becsült értékű, nyílt vagy meghívásos közbeszerzési eljárás
megindítása esetén az Intézmény
1. előzetes piaci konzultációt alkalmaz a 63/2022 (II. 28) kormányrendeletben
meghatározottak alapján
2. Amennyiben Ajánlatkérő nem tart előzetes piaci konzultáció, úgy minden
esetben közbeszerzési eljárást megindító felhívásban elő Írja a Kbt. 75.~ (2) e)
pontja szerinti eredménytelenségi indokot.

A Fentiek alapján ajánlatkérő a közbeszerzési szabályzatát 2022. május 30. napjáig
módosítja.
A módsítás előterjesztéséért felelős szervezeti egység a közbeszerzési iroda.
Ajánlatkérő az Intézkedési tervet a Korm. rendelet 5. ~ (1) bekezdésének megfelelően
a honlapján nyilvánosan közzéteszi.

Kistarcsa, 2022. április 26.
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