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Tárgy: Előzetes vitarendezés kérelem a(z) „Orvosi 
eszközök beszerzése - 3 részben” tárgyú eljárásban  

 
Tisztelt Ajánlatkérő! 
 
Alulírott Salamon József mint a Steelco Hungary Kft. (1116 Budapest, Temesvár u 19-21.) mint 
kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) képviseletében eljárva a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 80. § (1) bekezdés ba) pontja alapján az Almási Balogh Pál 
Kórház (3600 Ózd, Béke utca 1–3.), mint ajánlatkérő által „Orvosi eszközök beszerzése - 3 
részben” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 3. része kapcsán az alábbi  

 
e l ő z e t e s  v i t a r e n d e z é s i  k é r e l m e t  

 
terjesztem elő. 
 

I. Kérelmezői jogosultság alátámasztása 
 
A sterilizáló berendezések forgalmazásával foglalkozó szakcég, amely részt vett az összes hasonló 
tárgyú közbeszerzési eljárásban és teljesít hasonló tárgyú közbeszerzési eljárások eredményeként 
kötött szerződéseket is.  
 
A jelen vitarendezési kérelmet az ajánlati felhívás alábbi rendelkezéseire, az abban foglaltakra 
figyelemmel a Kbt. 80. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti határidőn belül terjesztjük elő. 
 

II. Az ajánlati felhívás és dokumentáció jogsértőnek tartott rendelkezései 
 

A közbeszerzési eljárás előkészítése során az ajánlatkérőnek alapos piackutatást kell végeznie 
annak érdekében, hogy a tervezett közbeszerzésének becsült értékét a lehető legpontosabban, a 
legnagyobb körültekintéssel határozza meg. A Kbt. 3. §-ának 22. pontja definiálja a közbeszerzési 
eljárás előkészítésének fogalmát, amely az adott közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás 
megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott közbeszerzéssel 
kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, előzetes piaci konzultáció, a közbeszerzés becsült értékének 
felmérése, a közbeszerzési dokumentumok előkészítése. A jogalkotó által adott fogalom 
meghatározásból is egyértelműen látszik, hogy a becsült érték meghatározása és az ehhez 
kapcsolódó fenti feladatok ellátása az ajánlatkérő egyik legfontosabb kötelezettsége a közbeszerzési 
eljárás megindítása előtt. A piacfelmérés bármilyen módszerrel történhet, az ajánlatkérő éppúgy 
kérhet tájékoztató jellegű ajánlatokat, mint ahogy korábbi tapasztalataira is támaszkodhat, vagy 
megfelelő szakember bevonásával is megalapozott döntésre juthat.  

 
Feltételezzük, hogy ajánlatkérő eleget tett a fenti jogszabályi kötelezettségének, amely 
eredményeképpen megállapítást kellett nyerjen az, hogy jelen kérelmi elemekkel érintett alábbi 
műszaki paraméterek a Kbt. – alábbiakban idézett – 50. § (4) bekezdését és a Kbt. 58. § (3) 
bekezdését is sértik, valamint a Kbt. 2. §-a szerinti alapelvekbe ütköznek, ezért jogsértők. 
 



50. § (4) Az eljárást megindító felhívásnak és a többi közbeszerzési dokumentumnak 
minden esetben biztosítania kell, hogy annak alapján a gazdasági szereplők egyenlő 
eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, illetve részvételi jelentkezést nyújthassanak be. 
 
58. § (3) A műszaki leírásnak valamennyi gazdasági szereplő számára egyenlő 
hozzáférést kell lehetővé tennie, és nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul 
akadályozná a verseny biztosítását a közbeszerzés során. 

 
2. § (1) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági 
szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és 
nyilvánosságát. 
 
(2) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a 
gazdasági szereplők számára. 
 
(4) Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás 
elvét szem előtt tartva kell eljárnia. 

 
Az előzőekre figyelemmel, orvos szakmai szempontból nem indokolt, technológiai megoldásokra 
utaló műszaki paraméterek nem a legjobb ár-érték arányú berendezések szállításának előnyben 
részesítését valósítja meg, amellyel a Kbt. 2. § (1) bekezdése szerinti verseny tisztaságát, a 2. § (2) 
bekezdése szerinti esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot sérti. Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy a Kbt. 2. § (4) bekezdése alapján hatékony és felelős gazdálkodás elve alapján kötelesek 
eljárni, amely követelmény azonban a fentiekben kifejtettek miatt nem teljesül.  
 
A Kbt-ben rögzített valamennyi szabály és alapelv betartása érdekében kérjük t. Ajánlatkérőt, hogy 
az alábbiakban hivatkozott műszaki paramétereket a javaslatainknak megfelelően módosítani – 
adott esetben értékelési szemponttá minősíteni – szíveskedjen, annak érdekében, hogy a 
rendelkezésre álló fedezet összegét a lehető legmagasabb szintű technológiai paraméterekkel 
rendelkező legjobb ár-érték arányú berendezésekre tudják felhasználni a valódi versenyhelyzet 
megteremtésével. 
 
A jogsértést megvalósító, kötelezően előírt műszaki paraméterek az eljárás 3. részében a Flexibilis 
endoszkópmosó kapcsán:  

 
Motorikus mozgatású, lábkapcsolóval nyitható kamraajtó a higiénikus behelyezés 
biztosítására 
 
Megállapítható, hogy a berendezések működésének hatékonyságát nem befolyásolja ezen 
kényelmi funkció kötelező módon történő előírása. Ajánlatkérő annyit ér el a paraméter 
előírásával, hogy kizár orvosszakmailag egyenértékű berendezéseket, valamint szűkíti a 
versenyt, ugyanis ezen paraméterrel kizárólag egyetlen gyártó, egyetlen terméke felel meg.  
 
A készülék legyen felszerelve vegyszer tartályok párolgás gőzeinek elszívására alkalmas 
elszívóval és csőcsatlakozóval 
Ajánlatkérő ezzel az előírásával kizár olyan ajánlattevőket, akik – orvosszakmai 
szempontból egyenértékű – zárt rendszerű berendezést szeretnének megajánlani; ugyanis 



ilyen rendszer esetén nem szükséges az elszívó megléte. A régi konstrukciójú endoszkóp 
mosó készülékek a régi korokban elérhető alkatrészekből épültek fel. A technika 
fejlődésével újabb anyagok és alkatrészek állnak rendelkezésre, melyek felhasználásával 
teljes egészében és biztonsággal megelőzhető és kiküszöbölhető a vegyszer tartályok 
gőzeinek szivárgása. 
 
Kérjük t. Ajánlatkérőt, hogy az ajánlattétel során a „vegyszertartályok párolgás gőzeinek 
elszívására alkalmas elszívó és csőcsatlakozóval” egyenértékű megoldásnak tekintse a 
vegyszerek zárt, tömített rendszerben való kezelését, felhasználását. 
 
Szeretnénk továbbá megjegyezni, hogy a régi konstrukciójú készülékek elszívóit és 
csőcsatlakozóit a felhasználó által kiépítendő, az épület tetősíkja fölé vezetett különálló 
kéménybe kell vezetni, melybe más nem köthető be. Ennek kiépítése költségei sok esetben 
elérik a készülék beszerzési árát. 

 
Ahogyan arra fent is utaltunk a közbeszerzési eljárás gondos előkészítése alapvető érdeke az 
ajánlatkérőnek. A közbeszerzési tapasztalatok azt mutatják, hogy a közbeszerzési eljárások alapos 
előkészítése nagyban segítheti a közpénz-felhasználás kívánt eredményének megvalósulását és az 
esetleges jogorvoslati eljárások elkerülését. A Kbt. 28. § (1) bekezdése a beszerzés tárgyára és a 
becsült értékére tekintettel való megfelelő alaposságú előkészítést teszi kötelezővé az ajánlatkérők 
számára.  
 
Kérjük t. Ajánlatkérőt, hogy a jogsértés kiküszöbölése érdekében az érintett kötelező műszaki 
paramétereket törölni szíveskedjenek. Amennyiben mégis a kiírási feltételrendszer részévé 
kívánják tenni, úgy – jelen kérelemben rögzített és a versenyt biztosító módon – értékelési 
szempontként határozzák meg azokat.  
 

III. A kérelmező javaslatai, észrevételei 
 

A fentiekre figyelemmel kérjük Önöket, hogy a vitarendezéssel érintett pontokat a fentiek szerint 
módosítani szíveskedjenek, ennek érdekében módosító hirdetményt adjanak fel.  
 
A jogsértő felhívással szemben az előzetes vitarendezés sikertelensége esetén további jogorvoslati 
eszközöket is igénybe kívánunk venni, így jogorvoslati kérelmet nyújtunk be a Közbeszerzési 
Döntőbizottsághoz. 
 
Budapest, 2019. február 16. 
 
Tisztelettel: 
 

 
 


