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• 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

• 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet A közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról

• 424/2017. (XII. 19.) Korm. Rendelet az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól

• 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és
módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett
ellenőrzéséről

• a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a
fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó
részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet
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5. § (1) E törvény alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek:

a) a minisztérium,
b) a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv,
c) a következő szervezetek:
ca) az állam,
cb) a költségvetési szerv,
cc) a közalapítvány,
cd) a helyi önkormányzat,
ce) a helyi és országos nemzetiségi önkormányzat,
cf) a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása,
cg) a területfejlesztési önkormányzati társulás,
ch) a térségi fejlesztési tanács,
d) a 9. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti jogi személyek,
e) az a jogképes szervezet, amelyet nem ipari vagy kereskedelmi jellegű,
kifejezetten közérdekű tevékenység folytatása céljából hoznak létre,
vagy amely bármilyen mértékben ilyen tevékenységet lát el, feltéve, hogy
e szervezet felett az a)–f) pontban meghatározott egy vagy több szervezet,
az Országgyűlés vagy a Kormány közvetlenül vagy közvetetten meghatározó
befolyást képes gyakorolni vagy működését többségi részben egy vagy több
ilyen szervezet (testület) finanszírozza,

f) a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok
és az általuk létesített vagy fenntartott jogi személyek.



Ajánlatkérői státusz Nemzeti eljárás Uniós eljárás

minisztériumok, illetve 
a Kormány által kijelölt 
központi beszerző szerv

15 millió - 75 245 700 forint 48 997 200 forint felett

a Kbt. 5. §-a szerinti 
egyéb ajánlatkérő

15 millió - 75 245 700 forint 75 245 700 forint felett 

Nemzeti értékhatárok – minden évben a költségvetési törvény
tartalmazza
Uniós értékhatárok – kétévente történik a felülvizsgálat az unió
részéről

Minden év elején teszi közzé a Közbeszerzési Hatóság elnöke
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49. § (1) A közbeszerzési eljárás lehet:

a) nyílt eljárás,

b) meghívásos eljárás,

c) innovációs partnerség,

d) tárgyalásos eljárás,

e) versenypárbeszéd,

f) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.

Sajátos beszerzési módszerek:

Keretmegállapodások/keretszerződések

Dinamikus beszerzési rendszer

Elektronikus árlejtés
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168/2004. (V. 25.) Korm. Rendelet a központosított 
közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző 
szervezet feladat- és hatásköréről

Országosan kiemelt termékek jegyzéke:

7. Egészségügyi termékek

7.3.6. Műtéti ruházat, védőruha

KM01MRUHA21

Műtéti ruházat beszerzése - 2021.

2023.05.26-ig hatályos

Keretösszeg 6 Mrd forint (50% alatti teljesülés)



Egyajánlatos beszerzések (Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont)

Előzetes Piaci Konzultáció (Kbt. 28. §)

Részajánlat-tétel biztosításának vizsgálata (Kbt. 61. §)

Feltételes közbeszerzési eljárás (Kbt. 53. §)

Közbeszerzési dokumentumok módosításának korlátja (Kbt. 55. §)

Alvállalkozókkal kapcsolatos követelmények (Kbt. 138. §)

Ajánlati kötöttség (Kbt. 70. §)
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Vitás helyzetek kezelésének lehetőségei:

1. Kiegészítő tájékoztatás kérése

2. Előzetes vitarendezési kérelem

3. Jogorvoslat

8



CPV kódok

Statisztikai célt szolgálnak,

ugyanakkor a megindított eljárások között segítik a 
keresést

Főcsoportok:

18000000-9 Ruházat, lábbeli, bőröndök és utazótáskák és 
kiegészítők

19000000-6 Bőr és textilszövetek, műanyag és gumi

19200000-8 Textilszövetek és ezzel kapcsolatos árucikkek
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A Kbt. alapelveivel összhangban:

- Elvárások pontos megfogalmazása

- Csak a szükséges feltételek előírása

- Jogszerű! versenyszűkítés

- Objektív, mindenki számára egyértelmű feltételek

- Ellenőrizhetőség

- Betarthatóság
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1. Műszaki leírás

2. Alkalmassági követelmények

3. Értékelési szempontok

4. Szerződéskötési feltételek

5. Szerződéses feltételek
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321/2015. (X.30.) Korm. rendelet VII. Fejezet

A műszaki leírás azoknak az előírásoknak az összessége, amelyek meghatározzák
azokat a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek
alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az
ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek.
E jellemzők utalhatnak a kért építési beruházás, áru vagy szolgáltatás
előállításának és nyújtásának folyamatára vagy módszerére, vagy életciklusa
bármely más szakaszának valamely konkrét folyamatára, akkor is, ha ezek a
tényezők végeredményben nem befolyásolják az adott építési beruházás, áru
vagy szolgáltatás tulajdonságait, feltéve, hogy kapcsolódnak a szerződés
tárgyához, valamint annak értékéhez és céljaihoz képest arányosak.

Egyenértékű megajánlás lehetőségének kötelező biztosítása

Hogyan kell az ajánlatban igazolni:
- Szakmai ajánlat?
- Egyszerű nyilatkozat?
- Kereskedelmi ajánlat?
- Kiadott minta szerinti műszaki megajánlás?
- Laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyv?

12



Referencia – max. becsült érték 75%-a

Árbevétel – max. becsült értékig

Mintapéldány – fizikai modell

- EKR-en kívüli benyújtás

ISO vagy egyéb szabványok előírása

Hogyan ellenőrzi ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek
való megfelelést?

- Laboratóriumi vizsgálat

- Egyszerű fizikai vizsgálat

- Kettő kombinációja
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1. Legalacsonyabb ár

• csak indokolt esetben alkalmazható, ugyanakkor a

legelterjedtebb

2. Legjobb ár-érték arány

• Minőségi szempontok

3. Életciklus-költség számítása

• Gyakorlati tapasztalat nincs erre vonatkozóan

• Uniós iránymutatások
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Szerződéskötési feltételek:
1. Ami nem kérhető az ajánlattételkor
2. Ami nem szükséges az ajánlattételkor

Szerződéses feltételek:
1. Az ajánlat benyújtásával a szerződés elfogadásra kerül 

(kivéve tárgyalásos eljárás)
2. A szerződés a felek minden jogát és kötelezettségét 

tartalmazza – „teljes” szerződés
3. A Ptk. csak mögöttes jogszabály
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Csak a Kbt. 141. §-ában rögzített feltételek fennállása esetén 
és csak írásban módosítható a szerződés. 

1. Ár
2. Műszaki tartalom
3. Teljesítési határidő
4. Egyéb

Figyelem:
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont szerinti – előre rögzített 
szerződésmódosítási feltételek
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Értékelés Műszaki alkalmasság

Legalacsonyabb ár referencia

Környezetbarát csomagolóanyag 
alkalmazása a szállításkor (igen/nem, 
előny ha igen) 10
Ár 90 referencia

Szállítási határidő (naptári nap, előny a 
kevesebb; min. 10 naptári nap, max. 30 
naptári nap) 20
Ár 80 referencia

Vállalt szállítási határidő (eseti 
megrendeléstől számítva, min. 5 
munkanap, max. 20 munkanap, előny a 
kisebb érték) 15
Ár 85 referencia

Legalacsonyabb ár referencia, mintapéldány

Legalacsonyabb ár referencia



Egyéb feltételek
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában, a közbeszerzési dokumentáció 

részét képező ártáblázatban előírt műszaki követelmények igazolására, valamennyi munkaruha műszaki 

leírását/adatlapját, valamint a megajánlott munkaruha

fotóját (varrás esetén látványtervét) szükséges az ajánlattal együttesen csatolni. Ajánlatkérő az 

ajánlattevő által megküldött, az adott termékre vonatkozó adatlapok alapján ellenőrzi a 

követelményeknek való megfelelést. Az ezzel kapcsolatos részletes szabályokat a műszaki leírás rögzíti.
Nincs
Ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolnia kell a Kbt. 3. § 37. pontjában meghatározott és a 

közbeszerzési dokumentációban részletezett információk szerinti szakmai ajánlatát (Szakmai 

ajánlat=Ártáblázat) Ajánlattevőnek a megajánlott termékek megfelelőségének ellenőrzéséhez az 

Ártáblázatban meg kell neveznie a termékek gyártóját, meg kell adnia a termékek gyártói

cikkszámát vagy egyéb, a termékek beazonosítását segítő adatot (pl. egyedi azonosító szám, internetes 

magyar nyelvű gyártói katalógus URL elérhetősége, stb.)
Ajánlattevőnek a megajánlott termékek megfelelőségének ellenőrzéséhez az Ártáblázatban meg kell 

neveznie a termékek gyártóját, meg kell adnia a termékek gyártói cikkszámát vagy egyéb, a termékek 

beazonosítását segítő adatot (pl. egyedi azonosító szám, internetes magyar nyelvű gyártói katalógus 

URL elérhetősége, stb.), továbbá csatolnia kell a magyar nyelvű EK megfelelőségi nyilatkozatot a 

specifikációs táblázatban foglaltak szerint. A nyilatkozat hiánypótolható.

A szerződéskötéskor köteles a nyertes ajánlattevő a kezelési és használati útmutatókat és a termékek 

fényképeit ajánlatkérő részére átadni. 

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ártáblázat szakmai ajánlatnak minősül.
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell részletes árajánlatot Excel formátumban (szakmai ajánlat). 

A részletes árajánlatot ajánlatkérő a További közbeszerzési dokumentumok között az ajánlattevők 

rendelkezésére bocsátja. Az ajánlati ár alátámasztására az ajánlattevő által beárazott részletes 

árajánlat szolgál, mely a szerződés mellékletét fogja képezni, és melyet ajánlattevő köteles az 

ajánlathoz csatolni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Ajánlattevő köteles az 

ajánlatában megnevezni az általa megajánlott formaruhák gyártóját, cikkszámát, továbbá mellékelnie 

kell a megajánlott formaruhára vonatkozó termékleírást.



https://fenntarthato.kozbeszerzes.hu/



https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/textile

s/HU.pdf

Műszaki leírás

Értékelési szempontok

Alkalmassági követelmények

Előírások és ellenőrzések

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/textiles/HU.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/textiles/HU.pdf


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Bajnóczi Gabriella

Perfekt-Tender Kft. -
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Közbeszerzési Tanácsadók Országos 
Szövetsége - elnökhelyettes

bajnoczi@perfekt-tender.hu
06 30 442 7039

mailto:bajnoczi@perfekt-tender.hu
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