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Alapelvek
Az ajánlatkérőnek kötelessége biztosítani, a verseny tisztaságát és 

nyilvánosságát.

Az ajánlattevők számára ajánlatkérőnek, tehát esélyegyenlőséget és 
egyenlő bánásmódot kell biztosítania.

A közbeszerzés tárgya
Az egészségügyi intézmények gyógyszer beszerzése, amely 

árubeszerzésnek minősül.

Ajánlatkérők
A egészségügyi intézmények (pl. kórházak rendelőintézetek, 

egészségügyi szolgálatok), mint ajánlatkérők a 22. § (1) d.) pontja alá
tartoznak, tekintve, hogy általában önkormányzati tulajdonban lévő

költségvetési intézményekről van szó.

A gyógyszer közbeszerzés speciális kérdései



Értékhatárok I.

A közbeszerzési törvény, a következő eljárásokat különbözteti meg:
• A 2006. január 15.-től 2006. december 31.-ig érvényben lévő

értékhatárok a következők: 

Közösségi értékhatárok :
• Az európai közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű

közbeszerzési eljárások esetében:
211 000 euró 53 016 404 forint (árubeszerzés esetén )

Nemzeti értékhatárok:
• A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű

közbeszerzésekre:
árubeszerzés esetében: 30 millió forint



Értékhatárok II.

Egyszerű eljárások esetében:

• A nemzeti értékhatárok alatti értékű azaz egyszerű közbeszerzések
esetében: 
árubeszerzés esetében: 8 millió és 30 millió forint közötti értékek 
esetén

Ez lehet
• közzététellel induló egyszerű, (15-30 millió Ft között), valamint 
• közzététel nélküli, meghívásos egyszerű eljárás (8-15 millió forint 

között)

A nemzeti és egyszerű eljárásrendben az irányadó értékhatárokat
minden esetben az azokat megelőző év költségvetési törvényében
határozzák meg, illetve fogadják el, és január hónapban kerülnek 
közzétételre.



Becsült érték I.

A becsült érték meghatározása: nagysága határozza meg, hogy milyen 
eljárásrendben, illetve rezsimben fogjuk lebonyolítani az adott 
eljárást. 

A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzéseket egybe 
kell számítani, amelyek

a) beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt 
kerül sor,

b) beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, 
c) rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk 

egymással közvetlenül összefügg.



Becsült Érték II.

Tekintettel az egészségügyi intézmények gyógyszer beszerzéseinek 
nagyságára, és az egybeszámítási kötelezettségre, általában európai 
uniós eljárások kerülnek kiírásra. 

Az egészségügyi intézmények, a gyógyszerek beszerzésekor a becsült érték 
meghatározásakor, az elmúlt év gyógyszerfelhasználását veszik 
alapul, figyelembe véve és kiegészítve a már ismert, esetleges 
következő évi igényekkel.



A közbeszerzési eljárások fajtái I.

Nyílt közbeszerzési eljárások:

Az európai uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési 
eljárások megjelennek az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
és elektronikus úton a TED-adatbankban, valamint 
tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítőben is. 

Külföldi ajánlattevők is részt vehetnek az eljárásban, 
amennyiben megfelelnek az alkalmassági 
követelményeknek.

.



Közbeszerzési eljárások fajtái II.

A nyílt és a meghívásos eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a 
dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig 
az ajánlatához kötve van. A nyílt és a meghívásos eljárásban nem 
lehet tárgyalni.

A közbeszerzési eljárás során nem lehet áttérni egyik eljárási fajtáról a 
másikra.

Ha az eljárás eredménytelen az ajánlatkérő – az egyes eljárási fajták 
alkalmazására vonatkozó szabályok szerint – új eljárás kiírásáról 
határoz, kivéve, ha a közbeszerzést nem kívánja megvalósítani



A nyílt eljárás megindítása I.

• A nyílt eljárás ajánlati felhívással indul, amelyet az ajánlatkérő
hirdetmény útján köteles közzétenni.

• Az ajánlati felhívást úgy kell elkészíteni, hogy annak alapján az 
ajánlattevők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek.

• A pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmasság feltételeinek
meghatározása alapvető fontosságú!

• Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles előírni az ajánlattevő
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai 
alkalmasságának feltételeit és azok igazolási módját. 

• Ha összességében legelőnyösebb konstrukciót választjuk, akkor minden 
esetben elő kell írni legalább egy pénzügyi és egy műszaki 
alkalmasságot. (Pl. pénzintézeti igazolás és referencia)

• Kizárólag olyan ajánlattevő, ill. a 10%-ot meghaladó mértékű
alvállalkozó vehet részt az eljárásokban, aki nem tartozik a Kbt. által 
előírt kizáró okok hatály alá.  



Nyílt eljárás megindítása/ Mennyiség II.

• Az ajánlati felhívásban az ajánlatkérő köteles megadni a közbeszerzés 
tárgyát, illetőleg mennyiségét.

• A közbeszerzés mennyiségét úgy is meg lehet határozni, hogy az 
ajánlatkérő a legalacsonyabb vagy a legmagasabb mennyiséget vagy 
értéket közli, és kiköti az ettől való eltérés lehetőségét, előírva az eltérés 
százalékos mértékét. 

• Ezt figyelembe véve, általában az a javaslatunk az egészségügyi 
intézmények felé, hogy az éves, teljes gyógyszer mennyiség kb. 80%-a 
kerüljön kiírásra, figyelembe véve, az ajánlati felhívásban megadott 
mennyiségi eltérés lehetőségét.

• Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban lehetővé teheti a közbeszerzés egy 
részére történő ajánlattételt. Ebben az esetben az ajánlati felhívásban 
elő kell írni, hogy a közbeszerzés tárgyának mely elemeire lehet 
részajánlatot tenni. 



Nyílt eljárás megindítása/ Ajánlattétel III.

A gyógyszerek esetében, általában akkor a legeredményesebb az 
eljárás, ha tételenkénti ajánlattételre van lehetőség. Legfeljebb a 
hatóanyag csoportonkénti kiírást és bírálatot szoktuk javasolni, annak 
érdekében, hogy adott gyógyszerekből például az eltérő kiszerelésű
termékeket ( pl. tablettákat és injekciókat ) egy beszállító szállítsa a 
kórház részére.



Nyílt eljárás megindítása/ Ajánlattétel IV.

• Az ajánlati felhívásban szerepelnie kell, hogy az ajánlattevő tehet-e 
többváltozatú (alternatív) ajánlatot.

• Az ajánlatkérő akkor rendelkezhet a többváltozatú ajánlattétel 
lehetőségéről, ha az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására 
irányuló bírálati szempontot (57. § (2) bekezdésének b) pontja) 
alkalmazza az eljárásban.

• Általában az alternatív ajánlattétel lehetőségét szoktuk javasolni az 
ajánlatkérőknek, annak érdekében, hogy mint helyettesítés, minden 
gyártó ajánlata bekerülhessen a nagykereskedők ajánlataiba, biztosítva 
ezzel az esélyegyenlőség lehetőségét a gyártók számára.



Bírálati szempontok I.

• Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles meghatározni az 
ajánlatok bírálati elvét,
amely a következő lehet:

a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, vagy
az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása.

• Amennyiben az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján történik a 
bírálat,
a közbeszerzési eljárások kiírásának elkészítésekor a részletes 
specifikáció, alkalmassági és alkalmatlansági szempontok mellett 
alapvetően fontos a bírálati szempontok és azok súlyszámainak 
meghatározása.



Bírálati szempontok II./ Részszempontok, alszempontok

• Ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot kívánja 
kiválasztani, köteles meghatározni az értékelés részszempontjait, azok 
súlyszámait, a pontszámok alsó-felső határait, az értékelés módszereit.

• A részszempontok körében nem értékelhető az ajánlattevő szerződés 
teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg 
szakmai alkalmassága, tehát például a referencia sem!

• A részszempontok között mindig meg kell adni az ellenszolgáltatás 
mértékének részszempontját;

• A részszempontok nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem 
többszöri értékelését;

• Ha részszempont körében alszempontok is meghatározásra kerülnek, 
alszempontonként azok – tényleges jelentőségével arányban álló – súlyszámát 
is meg kell adni. 

• Az ajánlati felhívásban kell megadni az értékelés módját, amelynek részletes 
ismertetésére a dokumentációban kerül sor.



Bírálati szempontok III.

• A kórházak, igen gyakran, a legkedvezőbb árajánlatok elérése érdekében, 
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján bírálják el az 
ajánlatokat. Ebben az esetben az ellenértékeket 30 napos átutalással kell 
kiegyenlíteni

• A Kbt. elsősorban az objektív módon értékelhető bírálati szempontok 
alkalmazását preferálja, ezért gyógyszerek esetében általában az ár és 
fizetési határidő szempontjai kerülnek kiválasztásra, súlyozásra és 
pontozásra.

• A szállítási határidő minimum követelményként kerül előírásra 
általában 24-72 óra közötti időtartamban.



Bírálati szempontok IV./ Ajánlati ár

• Az ajánlattevő által benyújtott ajánlati árak meghatározása az Ajánlatkérő
Intézmény székhelyére/telephelyére költségmentesen leszállítva paritáson 
történik. Az ár tartalmazza az Ajánlati Dokumentációban előírt, az ajánlattevő
által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét. 

• Valamennyi engedményt - áru rabatt, százalékban meghatározott árengedmény, 
vagy sávos árengedmény - az egységárba be kell építeni oly módon, hogy az ár 
kalkulációjánál figyelembe legyen véve, hogy kizárólag a specifikációban, 
illetve a szerződésben megadott darabszám szállítható le, amelybe 
beleértendő a megajánlott árurabatt mennyisége is.

• Árengedmény sávosan a megrendelés összértékének mértékéhez nem 
köthető.



Az előzőekben megadott elvek alapján megadott árak hasonlíthatóak össze 
objektív módon,ezért az alábbi Ártáblázatot kell minden ajánlattevőnek 

kitölteni és benyújtani.



Bírálati szempontok V./ Fizetési határidő

• Annak érdekében, hogy az ajánlattevők a lehető legkedvezőbb árra tegyenek 
ajánlatot, viszonylag hosszabb fizetési határidő megajánlásával, az ár
általában 10-es súlyszámot kap, míg a fizetési határidő 0,3-at. 

• Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy a pontozás során, pl. azonos árajánlat 
esetén, a 30 nappal hosszabb fizetési határidő 1%-al kap magasabb 
pontszámot.   

• Tekintettel azonban arra, hogy az árnak igen jelentős súlya van, általános 
tapasztalat, hogy az ajánlattevők mindegyike 90 napos fizetési határidővel
(ez maximális pontot kap) tesz ajánlatot, és így kizárólag az ár dönt az 
ajánlatok között. Gyakori, hogy minimális, 10-100-500 forintos árkülönbség 
dönt az ajánlattevők között.



Bírálati szempontok V./ Fizetési Határidő

• Annak érdekében, hogy a fizetési határidő tekintetében az esetleges irreális 
vállalás (pl. 150-200 nap) ne torzíthassa el az értékelést, a fizetési határidő
terjedelmét minimum 30, maximum 90 nap között korlátozzuk.

• A közbeszerzési eljárások kiírása és lebonyolítása során alapvetően fontos
szempont, hogy az ellenszolgáltatás mértékének és a fizetési határidőnek a
súlyszámait, minden esetben, úgy kell megállapítani és arányosítani, hogy 
Ajánlattevő ne kerülhessen ki nyertesként egy irreálisan hosszú fizetési
határidő, de ugyanakkor egy, Ajánlatkérő számára, magas ajánlati ár
megajánlásával.



Bírálati szempont

A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes résszempontok 
értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi 
ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással 
kerülnek meghatározásra. 

Az egyes résszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott 
résszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd ajánlatonként 
összeadásra kerülnek. Az így kialakult össz. súlyozott pontszám kerül 
összevetésre.



Bírálati szempont

1. az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke 10
Aránypárokat állítunk fel, a legalacsonyabb árat adó cég 20 pontot kap, 
majd az ezt követő ajánlati árak arányosan alacsonyabb pontszámot 
kapnak.
Az árak pontszámainak kiszámítása fordított arányossággal az alábbiak 
szerint történik: 
Legalacsonyabb ár / Vizsgált ajánlati ár   X   20 =  Pontszám
Pontszám X súlyszámmal = Súlyozott pontérték

2. fizetési határidő (min. 30-max. 90 nap) 0,3
A fizetési határidők pontszámainak kiszámítása egyenes arányossággal
az alábbiak szerint történik: 
Vizsgált fizetési határidő / leghosszabb fizetési határidő X   20 =  
Pontszám
Pontszám X súlyszámmal = Súlyozott pontérték



Közbeszerzési szakmai leírás

• Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban 
köteles megadni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó közbeszerzési 
szakmai leírást.

• A közbeszerzési eljárások kiírásának elkészítésekor, annak 
érdekében, hogy a benyújtott ajánlatok objektíven 
összehasonlíthatóak legyenek, olyan specifikációt kell készíteni, 
amely alapján Ajánlattevők azonos paraméterekkel rendelkező, 
így egymással összehasonlítható termékekre tehessenek ajánlatot. 



Közbeszerzési műszaki leírás

• Az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást, specifikációt nem 
határozhatja meg oly módon, hogy egyes ajánlattevőket, 
illetőleg árukat az eljárásból kizár, vagy más módon 
indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket
eredményezi. 

• Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, 
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,  személyre, 
illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a 
leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a 
megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell 
szerepeltetni.



A gyógyszer kiírások specifikációja készülhet :

1.)  ATC kódok alapján (Gyógyszer megnevezés tájékoztató jelleggel) - Kbt. 58.§ (7) 
bekezdés

Ajánlattevő tehet generikumokra ajánlatot. Az OGYI által terápiásan 
helyettesíthetőnek minősített termékek , generikumok elfogadásra kerülnek!



2.) Hatóanyag alapján

3.) Hatóanyag csoportok szerint

Annak érdekében, hogy azonos gyógyszerekből pl. a tablettákat és 
injekciókat azonos Eladó szállítsa.



4.) Onkológiai szerek esetében

A helyettesítő termékek esetében az OGYI által terápiásan 
helyettesíthetőnek minősített termékek  elfogadásra kerülnek!

A specifikációkban megadott mennyiségek megadhatók doboz számok 
szerint, ebben az esetben megadjuk a szükséges kiszerelést is, de 
lehetséges a mennyiség darabonkénti illetve ampullákban történő
megadása is, ebben az esetben természetesen ajánlattevő adja meg a 
darabszám szerinti kiszerelési egységet.



Eredményhírdetés

Ajánlatkérőnek az ajánlati felhívásban meg kell adnia az 
eredményhirdetés és a szerződéskötés várható időpontját.  

Az ajánlatokat ajánlatkérőnek, legkésőbb az ajánlatok 
felbontásától számított 30 napon belül  el kell bírálnia és az
eredményt ki kell kihirdetnie.  
Az eredményhirdetés időpontja egy alkalommal, indokolt 
esetben maximum 30 nappal elhalasztható.



Szerződéskötés

A szerződéskötés tervezett időpontját az ajánlati felhívásban 
kell megadni azzal, hogy az nem határozható meg, az 
eredményhirdetést követő naptól számított nyolcadik napnál 
korábbi és harmincadik napnál későbbi időpontban.

Egyszerű eljárások esetében ajánlatkérő szabadon határozhatja 
meg fenti időpontokat.



A dokumentáció I.

• Az ajánlatkérő – a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében is –
dokumentációt köteles készíteni. 

• Az általunk lebonyolításra kerülő eljárások esetében, az ajánlati 
dokumentáció részletes, minden minimum feltételre, ill. 
követelményre kiterjedő feltételrendszert tartalmaz, vonatkozik ez a 
szállítási szerződés feltételeire is. 

• Ez azonos feltételrendszert ír elő minden ajánlattevő számára, és 
ezáltal  esélyegyenlőséget is biztosít az ajánlattevők számára. 

• Ez vonatkozik az árérvényességre, szállítási és fizetési feltételekre, a 
számlázás módjára, kötbér kikötésekre, szavatosságra stb. 



A dokumentáció II.

• Az általunk elkészített kiírásokban az objektív összehasonlíthatóság
érdekében, és figyelembe véve, hogy a gyógyszerek ára hatóságilag 
szabályozott, az Ajánlattevő által megadott árak, az adott termék 
Közlönyben vagy az OEP honlapján közzétett, illetve nem támogatott 
gyógyszerek esetében a Magyar Gyógyszerész Kamara által közzétett 
árának változása esetét kivéve, a szerződés hatálya alatt kötöttnek 
tekintendők, egy éves beszerzés időtartamot tekintve.

• Ajánlattevő a Közlönyben vagy az OEP honlapján közzétett, illetve nem 
támogatott gyógyszerek esetében a Magyar Gyógyszerész Kamara által 
közzétett ár változása esetén, amennyiben az ár emelkedik, legfeljebb a 
változás mértékének arányában módosíthatja árait, amennyiben az ár 
csökken, legalább a változás mértékének az arányában köteles árait 
módosítani. 



A dokumentáció III.

• Az ajánlattevő által benyújtott ajánlati árak meghatározása az 
Ajánlatkérő Intézmény székhelyére/telephelyére 
költségmentesen leszállítva paritáson történik azzal, hogy az 
árnak tartalmaznia kell az Ajánlati Dokumentációban előírt, 
az ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás 
ellenértékét. 



A kiegészítő tájékoztatás

• Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlati 
felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban 
kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az 
általa meghatározott szervezettől az ajánlattételi határidő lejárta előtt 
legkésőbb tíz nappal.

• A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 
hat nappal kell megadni. 

• A tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlati felhívásban és a 
dokumentációban foglaltak módosítását.



Az ajánlat

• Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell 
ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

• Az ajánlattevőnek a kizáró okokkal kapcsolatban a 63. § (1)–(6)
bekezdése szerint kell eljárnia. Az ajánlattevő továbbá köteles igazolni 
a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint 
műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát, és az erre vonatkozó
igazolásokat az ajánlatban kell megadnia. 

• Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös 
ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő – a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt – alvállalkozójaként sem vehet részt.



Az ajánlatok elbírálása I.

• Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az 
ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

• Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek,
illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

• Az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati 
szempont(ok) (57. §) alapján kell értékelni.



Az ajánlatok elbírálása I.

• Az ajánlatkérőnek az ajánlati felhívásban rendelkeznie kell arról, hogy 
a közbeszerzési eljárásban a hiánypótlás lehetőségét biztosítja-e, 
továbbá milyen körben biztosítja azt.

• Ha az ajánlatban nyilvánvaló számítási hiba van, annak javítását az 
ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek 
tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat, nettó egységár) alapul 
véve számítja ki az összesített ellenértéket. A számítási hiba javításáról 
az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul 
tájékoztatni kell.



Az ajánlatok elbírálása II.

• Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi 
ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az 
ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati 
felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos 
nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának 
tisztázása érdekében. Ez azonban nem eredményezheti az ajánlat 
módosítását.

• Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik 
tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony 
mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt 
kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati 
elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban 
kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt 
egyidejűleg, írásban értesítenie kell.



Az ajánlatok elbírálása III.

• Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja 
elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az 
indokolást.

• Az ajánlatkérő a fenti esetekben köteles tájékoztatni a Közbeszerzések Tanácsát. 

• Tételes vagy fejezetenkénti bírálat esetén lehetőség van az adott ajánlat 
részenkénti, tehát tételenkénti, vagy fejezetenkénti érvénytelenítésre is.

• Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki a kizáró
okok hatálya alá esik, nem felel meg az alkalmassági követelményeknek, 
vagy egyéb módon nem elégíti ki a kiírásban megadottakat.

• Ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani az azonos 
ellenszolgáltatást tartalmazó, vagy az azonos összpontszámmal értékelt érvényes 
ajánlatot benyújtó ajánlattevők között.



Eredménytelen eljárás I.

Eredménytelen az eljárás, ha

a) nem nyújtottak be ajánlatot;

b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be;

c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb 
ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi 
fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot;

d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg 
teljesítésére képtelenné válása miatt (82. §) eredménytelenné
nyilvánítja;



Eredménytelen eljárás II.

• Tételes vagy fejezetenkénti bírálat esetén ajánlatkérőnek lehetőség van 
arra, hogy bizonyos tételeket, vagy fejezeteket eredménytelennek
hirdessen ki.   

• Az ajánlatkérőnek az eljárás eredményéről vagy 
eredménytelenségéről szóló tájékoztatót külön jogszabályban 
meghatározott minta szerinti hirdetmény útján kell közzétennie.  

• Európai uniós eljárások esetében a tájékoztatót mind az Európai Unió
Hivatalos Lapjában, mind pedig a magyar Közbeszerzési Értesítőben
közzé kell tenni.



Teljesítés

• A teljesítésről tájékoztatót kell készíteni, és hirdetmény útján a 
Közbeszerzési Értesítőben közzé kell tenni. A hirdetményt legkésőbb 
a szerződés teljesítésétől számított öt munkanapon belül kell feladni.

• Az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés
esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a szerződés 
részteljesítéséről tájékoztatót készíteni. A tájékoztatóban az 
ajánlattevőként szerződő félnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e az 
abban foglaltakkal. 

• A fentieket nem kell alkalmazni, amennyiben a törvény negyedik 
része alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás közvetlen 
ajánlattételi felhívással indul.



Köszönöm a figyelmet!

Tudják miért kígyó a gyógyszertárak szimbóluma?
Mert az orvosságok a bajból a betegeket kigyógyítják!
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