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Elózmények

A beszerzések központi szabá|yozására hivatott Közbeszerzési
Tón'ény' (továbbiakban Kbt') 1995. novémber 01-i életbe lépésével az
úg1'nevezett hadtáp anyagi és szolgáltatási közbeszerzések lebonyolítása a
lLM Beszerzési Hivatal kereskedelmi igazgatóságának alrírendeltségébe
szen'ezett 3.sz.Beszerzési osztály feladatkörébe tartozik.

,Az elmúlt években a hadtápszolgálatokon kívül az osztály részére
jelentós megrendeléseket adtak a HM főosaályok, az egészségügyi cso-
porrfőnök, valamint az alárendeltségébe taftoző intézetek, az anyagi-tech-
nikai fócsoportfőnök és a logisaikai főigazgaÍő környezetvédelmi és

órzés-védelmi szolgáltatiísokat érintően. Az elozóekben említett megbízá-
sok szerint a közbeszerzési eljárások lefolytatása során tanúsított szak-

szeni, precíz tevékenységével a hivatal tanújelét adta annak, hogy más, az
alapító okiratban meg nem határozot|területeken is képes a beszerzések

szakszeni lebonyolításiíra'

A honvédelmi miniszter 9/1998' (HK 4.) utasításában szabá|yozta a

Magyar Honvédség teljes vertikum ára a közbeszerzések végrehajtásának

rendjét. Központosított beszerzést a HM BH és a központosított ellátast
biztosító szervek végezhetnek. A HM BH részére közös megállapodás
alapján megbízást adhatnak a központi gazdálkodási jogkönel rendelkező
anyagnem felelős szolgálatfőnökök'

] } Blfui€. lsNán alezredes, a hadfudományok kandidátusa' a HM Beszerzési Hivatal 3' Beszerzési
aEazl\' oszá}Yezelq e

169



1.) Közbeszerzési eljárás kezdeményezése

Az I\/IÍI rul'Lázatíszolgálat - főnöke 1998.évi ruházati ellátiíssal kapcso-
latos beszerzéseket a Kbt. hatálya alatt terveáe végÍehajtani. Ennek kere_
tében megbízást adott a HM BH részére közbeszerzési eljárás lefolytatásiíra
372 db különböző ruházati cikket érintően. Megbízásában meghatározta a
közbeszerzési eljarás végrehajtásában résztvevő szakállományának körét,
akik a Szolgálatfőnökség, valamint az MH Ruházati Ellátó KöZpont külön-
böző beosáásű szolgálati személyei közül kerültek kijelölésre.

1'1. Kiizbeszerzési eljárást befolyásoló körülrnények

A megbízás Vétele után a HM BH vezérigazgatőia a közbeszerzés
végrehajtásríra szakbizottságot jelölt ki, melybe szakértóket delegált a hivatal
Kereskedelmi Igazgatóság, Közgazdasági Lgazgatőság, Minóségbiáosítrási
Igazgatóság és a Ruhrázati Szolgálatfonökség, valamit a Ruházati Ellátó Köz_
pont állományából, míg a jogtanácsost a vezérigazgatóság állományából
jeliilte ki.

1, I. I. Közbeszerzési eljdrás ütemezése

A szakbizottság l998' április 29-én történt első ülésén a különböző
állománycsoportok beöltöztetésével kapcsolatos ellátási kötelezettség
figyelembevételével került sor a beszerzések ütemezésér€.

Ennek meghatározása során a szakértői bizottság (továbbiakban
szb.) a Kbt. előírásai által kijelölt kényszerp áIy án végezte feladatát és ke_
reste a megoldást az adott feladat végrehajtasára. A szb. a beszerzési meg-
bízáS teljesítésével kapcsolatos különbözó haLíridóket alapul véve hozta
meg javaslatát. Így l998. június 30-i teljesítési véghatáriáővel 117 cikk
vonatkozásában a Kbt. 70. $ d'l pontja alapján közzétéÍel nélküli trí,rgyalá-
sos közbeszerzési eljárást kezdeményezett, míg december 05-i sállítási
határidővel 255 cikk közbeszerzésére nyílt közbeszerzési eljárás
megindíüísára tett javaslatot.

' I.1.2. A kiadásra kerüIő ajánlati felhívás és dokumentócitíval szem-
ben támasztott főbb követelminyek
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aZ szb. az ajánlatok értékelésének szempont-

.: _:.. !-':':\]ásáral. amely keretében az szb' tagtrai hosszas viták után
-: _:: :.:::.' .z enékelési szempontokat fontossági sorrend szerint. igy első
_- .:: :.:3pelt a műszaki követelményeknek való megfeleIőség,
'.. Li: : \ .3i\ en az ajánlatt ár, majd ea köVette a termékekro vonatkozó

' ____' :i:s .s megadott szállítási határidő teljesítési garanciái.

'' .' -'.-'' '{ kiadásra kerülő dokumentáció összeállítása

.\ biZottság további munkájában meghatározó Szerepet játszott a Kbt'
.z..n előírása. amely a beszerzés táÍgyáv al kapcsolatban konkrét műszaki
ierras. dokumentáció kiadását írja elő az esélyegyenloség biztosítása
érdekében az ajánlatkérők részére. A közbeszerzéssel kapcsolatos doku-
mentáció összeállításahoz a különböző termékek műszaki leírását az MH
RSZF intézkedése alap1án az MH REK bocsátotta rendelkezésre'

Az elókészítés ezt követó időszakában a bizottságban résztvevő szak-
relerensek tevékenysége ketté vált, ugyanis egyszerre' egy idoben készült
az ajánlati felhívás és meghívó a közzététel nélküli tárgyalásos eljárásra,
r alamint az ajánlati felhívás nyílt közbeszerzési eljárásra.

A szakbizottság tagjai az első komoly problémával ebben az időszak-
ban találkoáak, mivel az ajánlati felhívások és a meghívók elkészítése
nem ütköZött különösebb nehézségbe. A beszerzésekkel kapcsolatos
dokumentációk összeállítása során kiderült. hogy a rendelkezésünkre bo-
csátott műszaki leírások a beszerezni kívánt termékek mintegy 40 %o-ára

r onatkoznak.

További egyeztetések után az MH Ruházati Ellátó Kozpont szakrefe-

renseir'el olyan álláspont kialakítása történt, mely következtében az aján-
]ati felhívásban rögZítéSIe keriilt az a tény, hogy'a mintadarabok elkészítése
a pál1rízók részéról történhet műszaki leírás' vagy mintadarab alapján'

A műszaki leírások tartalmának ellenőrzése során számos termék
r onarkozásában kiderült, hogy a műszaki leírások elavultak, pontatlanok,

azok elóírásai szerint kérdéses az adott termék legyártásának lehetősége.
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A ruházatiszolgálat - főnök felé ez a problémajelezve lett, aki elrendelte a

műszaki leírások pontosítását a szakközegei részére.

A tárgyalásos közbeszerzési eljárásra kiadásra kerüló dokumentáció
összeállításával kapcsolatban felmerült problémák miatt a szb. javaslatára

a HM BH vezérigazgatőja olyan döntéSt hozott, hogy a dokumentációt
térítés nélkül bocsátja az ajánlattevők részére. Ugyanakkor feladatul szab-

ta, hogy a nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban kiadásra kerüló
dokumentációt az aján|ati felhívás meg|elenéséig a szakbizottság állítsa
össze, illewe határozza meg annak ellenértékét'

A szb, efehdatnak eleget téve, Íigyelemmel a termékek széles körére
és a mííszaki leírdsok tartalmóra, térítési díjat a következőkben hatóroz-
ta meg:

' alapdokumentáció, amely minden ajánlattevő részére

kötelezóen megvásárlásra kell hogy kerüljön, taÍÍal.maz.A

az ajánlatta| kapcsolatos szerződéses feltételeket, valamint
a minóségterv követelményeit, 5'000 Ft'

. a műszaki leírás 10 termékig cikkenként 5.000 Ft'

. a műszaki leírás l0 terméket meghaladóan cikkenként

3.000 Ft.

1.2. A tárgyalásos közbeszerzési eljárás résztvevőinek kiválasztása

Mivel a korábbi években a HM BH ruhrizati beszerzéseket nem esz-

közölt belftldi piacon, így központi cégnyilvántarüísában ruhazati cikke-
ket gyrírtó és forgalmazó cégek nem kerültek felvételre. Igy a meghívottak
körének meghatározásakor mindenek elótt az MH REK által megadott
céglistiíra hagyatkozott az szb. Ugyanakkor a beszerzési megbízás
kézhezvét€létől folyamatos piackutatást végeáek a hivatal munkatársai és

különböző cégnyilvántartásokból kiválasáották az adott termékek poten-

ciális gyártóit, sállítóit' Az így kapott céglista pontosítása után a tétrgyalá-

sos közbeszerzési eljrírásra 49 cég került meghívásra, melybtíl 29 vette át
a dokumentációt térítés nélkül a megadott határidón belül.
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1.3. Következtetések

l.) Az ajánlati dokumenLíció összeállítása során derült ki, hogy az

MH REK által rendelkezésre bocsátott dokumentáció a meg-

bízasban megadott termékek viszonylatában rendkívül hiányos'

További pontosítrísokat kellett eszközölnie az szb_nek a cikkeket

érintó műszaki leírások rendelkezésére bocsátásával kapcsolat-

ban. Mindez felveti a megbízó tészéről a megbízás tartalmának

nag-robb figyelemmel történó elókészítését, összeállíüísát, a

szükséglet felmérésének idószakában.

2') '{ műszaki leírások tartalmi vizsgálatínáL derült ki, hogy szá_

mos leírás elavult, korszerűtlen' helytelen terminológiát tartal-

maz. az utóbbi években pontosításukra nem került sor'

.A'menn1iben átdolgozásuk megttjrtént, úgy jóváhagyásuk

maradt el. a MH RSZF által. Mindemellett műszaki tartalmuk

alapján a kúlönbözó termékek elkészítése, legyártása rendkívtil

kéáéses' új, eddig ilyen terméket nem készítő gyártó által, ame-

l}'et sajnos a leíoly'tatott eljárások bizonyítottak'

j.) A mintadarab megvásárlásának kikötése helyesnek bizonyult,

ug;'anis a műszaki leírások pontatlansága miatt a mintadarabok

rJlrodukálására került sor a gyártás során' Ugyanakkor kiderült,

hógy a kiadott mintadarabok sámos részletben eltértek a

műizaki leírástól. Mindez felveti az elókészítés folyamaúíban az

operatívabb egytittműködést az aján\ati felhívás kidolgozói és

az MH REK között.

4.) Az el1árás előkészítésének időszakában nyilvríLnvalóvá vál!
hogy a tírgyévi elláLísokkal kapcsolatos köZbeszerzési eljárást a

szolgálatfőnöknek januar-február hónapban, vagy azt meg-

ebÁen el kell juttatnia a HM BH-hoz az eljárási folyamat idő_

igénye és a gyártáshoz szükséges idősziikséglet miatt' Ellenkező

esetben az első félévben tényleges elláttís az újonnan besz'eÍzeÍt

termékekből vagylagos.
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2. A kőzbeszerzési eljárás lefolytatása

2.1. Tárgyalásos közbeszerzési eljárás

2. I. I' FelkészüIés a tárg,al!Ísos közbeszerzési eljárásra

A meghívóban meghatározásra kerüIt, hogy az ajánlattevők tárgyalási
alapként nyújtsanak be előzetes ajánlatot, valamint az ajrínlott termékből
3 mintadarabot a BH-hoz.

A szb' munkájanak támogatására szakértők kerültek kijelölésre az
MH Ruhazati Ellátó Központ részéról lábbeli, felső ruhríaat, bőrárú' textil
és kötöttárút érintő szakterületek vonatkoásában. A szakértők szerepe a
beérkezésre kerüIt mintadarabok vizsgálatában volt, ugyanakkor bizonyos
termékek minőségi vizsgálatát azMH Ruházati Ellátó KöZpont laboratóri-
uma, illetve a KERMI hajtotta végre'

A szakértők részére megha!írozásra került, hogy az általuk vizsgált
termékről nyilatkozniuk kellett, mely szerint a kiírás műszaki követel-
ményeinek megfelelőek-e, illetve miben haladják meg a kiírás műszaki
követelményeit. Amennyiben e^ az alapkövetelményt egy termék nem
telj€sítette, úgy a továbbiakban a szakértői bizottság nem foglalkozott az
ajánlattevő ajánlatának arra vonatkozó részével.

2. 1. 1' 1. Felkészülés a közvetlen tárglalasra

A tárgyalásra történtj felkészülés során a szb. tagjai vizsgáltrík a tár-
gyalási alapként benyújtott előzetes ajánlatok tartalmát' a törvényi
megfelelőség szempontjából' A Kbt. által kötelezően becsatolandó doku-
mentumok hiénya a tárgyalás megkezdését nem akadályoáa. Ugyanis a
végső ajánlattételig van lehetőség az ajánlattevők részére a hiányzó doku-
mentumok becsatolására' A szb. felkészülése során nyilvánv alóvá vált,
hogy a bizottság tevékenységét hríLrom irányban egyszeÍTe kell végezni és
összehangoIni. Nevezetesen :

. első részleg a termékek műszaki vizsgálatát, ellenőrzését
végzi,
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. második részleg a termékekkel kapcsolatos minóségbiz-

tosítási kérdéseket vizsgálja,
. harmadik részleg az ajánlati anyagok alapján felkészül a

közvetlen tárgyalásra, amelynek fő iránya a céggel kapcso_
latos általános ismeÍetek, a termékke] kapcsolatos műszaki
ismertetés, a minóségterv megismertetése, _ minőségbiz-
tosítási csoport' termékkel kapcsolatos szavatosság - szál-
líüísi hatíridő, szerződéses ár.

A közvetlen targyalások lefol1'tatására titemtervet készített a szb.,
mel}'et a termékek jellege szerint hatiírozott meg.

Az általános kereskedelemben beszerezheÍő termékek viszonylatában
az ajánlattevőkkel történő egyidejű tírgyalási metodika mellett döntött, a
meghalározott katonai termékek, (pld. egyenruházat) beszerzésével kap-
csolatban a2 ajánlattevőkkel kiilön_külön lefolytatott tárgyalás mellett hatá-
rozoÍt M szb'

2. L 2 Közvetlen tárglaldsok üte mezés e, Iefolytatása

A tárgyalások tényleges végrehajtrísát három ütemben folytatta le a
szb'' nevezetesen az ajánlattevók által felajánlott termékek szakmai vizs-
gálata a kiírásnak megfelelő műszaki követelményeknek megfeleloen,
amely kiterjed a termék minőségének, konfekcionálásának és külső meg-
jelenési, esaétikai képének vizsgálatára. Ezt követően a szakértók által
jelentett vélemény figyelembevételével az szb. állást foglalt az ajánlat el-
fogadásával, vagy érvénytelenítésével kapcsolatban.

\íásodik ütemben az ajánlattevő dokumentációjának ellenőrzése a
Kbt-ben rögzítettekkel összhangban. Teljes dokumentáció ellenorzése,
hián1 ok megállapítása, hiánypótlásra hataridő szabással. Amennyiben az
ajánlaner'ó termelő' a minóségi terv vizsgálata. Ha az ajánlattevő forgal-
mazó. úg1 forgalomba-hozatali engedély a gyártótól, és az ehhez kap-
csoIódó n1 ilatkozatok vizsgálata.

Az első és második iitem atdn az érvényes ajánlatlal rendelkező
cágekkel az riltaldnos kereskedelemben beszerezhető termékekkel kap-
cs o lat ban kizveÍ len, egidej íí tálual.Ís lefolytatdsa:

. Nyilatkozat kérése a dokumentációban kiadott szerződéses
feltételek elfogadására, (igen-nem) aki nem fogadta el,

l',75



azzal atirÍwal.ás megszakítiísa, ilyen a targyalás során nem
volt. Valamennyi cég elfogadta a szerződéses feltételeket;

. Nyilatkozat a teljesítési hataridőre vonatkozóan;

. Teljesítéssel kapcsolatos garanciák a termékeket illetóen;

' Ajánlati ár, első nyilvános árajánlat.

A tárgyalás eá követó szakaszában a bizottság valamennyi ajánlat-

tevő részére végső ajánlattételi lapot adott ki, amelyen az ajánlaÍ1evők

megtették végső ajánlataikat a szállítási határido, az ár és a termékkel
kapcsolatos szavatosság vonatkozásában'

Katonai termékek beszerzésével kapcsolatban az ajánlattevőkkel
egymás utiírr, külön-külön került sor targyalásra az elózóekben ismertetett

szempontokkal összhangban. Végső ajánlattételüket a cégek egy időben,

egy helyen' abizoltság által kiadott végső ajánlati lapon tehették meg.

Az értékelés időszakában a szb' a úrgyalási alapként benyújtott elóze-
tes ajanlatok a lefolytatott tárgyalások, az aí követoen tett végsó ajánlatok
és benyújtott mintadarabok figyelembevételével alakította ki állásfoglalasát.

Így megállapításra került, hogy a megszólított 49 cégból a meghívás
ellenére jelentkezési szándékát a megadott határidőig nem jelezte vissza
22 cég' 4 cég termékmintít nem tudott bemutatni, ezért az eljáráson való
részvételi szándékukat visszavonták'

Kettó cég által bemutatott mintadarabok a műszaki leírás követel-
ményeinek nem feleltek meg, így velük az eljárást a szb. a továbbiakban
nem folytatta le.

2.1.3' Következtetés

1.) Huszonegy cég tett ajánlatot 97 termékre, 20 termékre nem
érkezetl ajánlat. A trá'Lrgyalások közvetlen tapasztalataként rögzíteni kell,
hogy a megszólításra került, illetve a rírgyaláson megjelent cégek a Kbt.
vonatkozó előírásait az aján|at elkészítésének megtételében nem kellő
körültekintéssel vették fi gyelembe.
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Ezért a tárgyaláson a tervezettnél jóVal több időt kellett arra fordítani,
hogy az ajánlattevőkkel megértesse az szb. a Kbt. előírásainak fontosságát
és annak betartásának szükségességét.

2.) További problémaként jelentkezett, hogy a minőségterv taÍtalmát,
szerepét nem pontosan értelmeúék aZ ajánlattevők. Ezért elkerülhetetlen-
né vált. aZ ajánlattevőkkel történó részletekig kiterjedő megbeszélés, hogy
a termékre szolgáló minőségterv nem uwanaz' mint a minőségbiaosítási
rendszer.

Sok idot vett el a bizottságtól, mire megértettette az ajánlattevőkkel,
hog1' külön-külön minden termékre minőségtervet kell készíteniük, a
kiadott dokumentációban lévő követelményrends zer alap1án. A tárgy alá-
sok folyamán kiemelt figyelmet fordított az szb. e kérdéskörnek.
Feltételeáe, hogy az eljáráson részvevők nagy valószínűséggel résá fog-
nak venni a nyílt eljárásban lefolytatásra kerülő közbeszerzésben is, ahol a
minóséglerv becsatolása az adott termékekre kötelezően előírt dokumen-
tum. E feladat végrehajtásában a hivatal minőségbiztosítási igazgatóság
szakreferensei kiemelkedo munkát végeztek'

3') A tárgyalásos eljárás sonín a kiemelt kérdésekre fordított idő és az
akkor szerzett tapasztalat felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújtott az
szb_nek a nyí|t közbeszerzési eljárás és az azt követő taÍgyalásos köZbe-
szerzési eljariísok időszakában.

A tárgyalásos közbeszerzési eljárás értékelésének szakaszában a
vonatkozó eljarási szabályok betartásával a nyílt közbeszerzési eljárás köz-
Zététele KöZbeszerzési Értesítőben megindításra került.

2.2. Nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása

A megielentetéssel kapcsolatban felmerült kérdések, a dokumentáció
összeál1ítása, az abban szereplő műszaki leírások pontosítása mindvégig a
szb. tevékenységének fő feladatát képeÍe. Itt utalok viSsza már az előzőekben
említettekÍe, melyekben a HM BH vezérigazgatója feladatul szabta az szb.
részére a szakszerű, pontos dokumentáció elkészítését. A dokumentáció
összeállíúsrínak problémái késleltették a nyílt közbeszerzési eljárási fei-
hí\'íí5 közzétételét, mert a Kbt. vonatkozó pontja meghatározza, hcgy .t
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dokumentáció a megjelenés napjan rendelkezésre kell, hory álljon az aján-
latkérő részére. A műszaki leírások pontosítása és a dokumentáció összeál_
lítása miatt a közbeszerzési eljárás indítása mintegy 40-50 napot késeft a
tervezett határidőhöz viszonyítva. Mindez maga után vonta, hogy az egész
beszerzési folyamat eltolódik éS a teljesítésekre ténylegesen a harmadik
negyedév utolsó hónapjától lehet számolni. Mindez előre vetítette ellátási
feszültségek kialakulásának lehetőségét, amely be is következett.

A nyílt közbeszerzési eljárási felhívás a I998/28' KÉ-ben jelent meg
255 cíkk vonatkoásában. A kiírás szerint a dokumentáció vásárlási határ-
ideje 1998 július 29-én járt le, az ajánlati dokumentációt 12 cég vásárolta
meg. A dokumentáció értékesítésóből l.948.000 Ft bevételt realizált a HM
BH, amely összeg megosáásra került a hivatal és az MH REK között. 24
terméke nem vásároltak ajánlati dokumentációt a jelentkező cégek. Az
ajánlattételi határidő l998.augusztus 25-én 10.00 órakor jrírt le.

2.2.1 NyíIt közbeszeruési eljárásra ajánlaÍok megtétele, értékelése

Az ajánlati hatíridő lejártríra 53 ajánlattevő nyújtotta be aján|atáÍ, az
ajánlatok bontásán megjelent 36 cég képviselóje' Az beérkezett ajánlatok
értékelését az szb. három jóI elkülönített fázisban hajtotta végre. Első
fríaisban a Kbt. által meghatározott érvényesség megállapítására került sor
a tartalmi, formai követelmények szerint. Megállapításra került' hogy 40
ajanlattevő a Vonatkozó törvényi előírásokat nem teljesítette, pld. hatósági
igazolások, nyilatkozatok becsatolását nem hajtották végre, így ajanlatuk
érvénytelenségének kimondására tettjavaslatot az szb. a vezérigazgaÍő ÍeIé'

Ebben a helyzetben felmerült annak lehetősége, hogy hiánypótlására
biaosítson lehetőséget a hivatal az adott cégeknek, de kikérve a KÖzbe-
szerzési Döntőbizottság, különbözi3 közbeszerzést lefolÍató köZponti
szervezetek véleményét, állásfoglalását. A HM BH vezérigazgatója űgy
döntött, hogy hiánypótlásra nem ad lehetőséget senkinek. A továbbiakban
a szb. a 13 érvényes ajánlat és a hozzá benyújtott mintadarabok értékelését
végezte el' Az értékelés tevékenységét az szb. hasonlóan szerveáe, mint a
mege\őzi5 tárgyalásos eljárás időszakában, azzal az eltéréssel' hogy nem
három' hanem csak két részlegben foly'tatta a munkát. Az elsti részleg az
ajánlatok tartalmí értékelését végezte, míg a másik részleg a benyújtott
mintadarabok vizsgálatát hajtotta végre és a szakértői véleményeket állí-
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totta össze. Mindezek megtörténte után a szb. megállapította, hogy egy

ajrínlattevó által benyújtott mintadarab és minőségterv nem felel meg a
kiírás műszaki és tartalmi követelményeinek, így az ajánlat érvénytelen-

ségére tettjavaslatot. Az szb' állásfoglalása ésjavaslata alapján a HM BH
vezérigazgatója a kozbeszerzést 89 termék viszonylatában eredménnyel
lezárÍt és 1 l céggel kötött szállítzsi szerzódést, l66 termék viszonylatában
a közbeszerzést eredménytelennek nyilvánította'

2.2.2. A n}ílÍ közbeszerzési eljdrás eredményének hatása

.\ kialakult helyzetben a HM BH vezérigazgatíja meghozta döntését,

hog1'kozzététel néIküli tárgyalásos eljárás keretében közbeszerzést kezde_

ménrez ] Ól termék beszerzésével kapcsolatban.

A tárg1alásos eljárásra meghívásra került 58 cég, meghívásra kerültek
mindazok aliik a dokumentációt megvásárolták, illewe ajánlattevőként ezt

megelózóen hivatalunknál előfordultak. A meghívottak közül 55 cég tett

ajanlatot 15 l terméke. A tárgyalás lefolytatása hasonló metodika alapjan

történt. mint az ezt mege|őző tárgyalásos eljárás' Itt utalok vissza arra,

hogr talasszal szerzet| tapasztalaÍokat rendkívül jól tudta hasznosítani a

szb. sót kimerem jelenteni, hogy a tavasszal szerzel|tapaszta|atok nélkül
nem tudta r'olna a szb. a közbeszerzési eljárást mintegy egy hónap alatt

r'égrehajmni. Iezámi. Az 55 ajánlattevó cégből mindössze csak kettő cég

ajánlata volt érvénlelen a tárgyalások befejezése után, mivel a végső aján_

IattételheZ nem csatolták be ahíányző dokumentumokat'

A benyújtott elózetes ajánlatok, termékek a tárgyalásokon tett végső

ajánlatok eredményeként a szb. elvégezie az ajánLatok értékelését. Az
értékelés végrehajtasa urán 38 cég ajánlatának elfogadására tett javaslatot

az szb' l5 1 termék vonatkozásában.

Szállítási szerződést a HM BH 38 céggel kötött l998.december 15-i

te lj esítési véghatáridóvel.
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3.) osszegzett következt€tések

A leÍolyÍatott közbeszetzési eljárdsok bÍzonyítotttik, hogy leheíséges

! ruhúzati beszerzések végrekajtása a közbeszerzési eljártísokkal.Ugyanak-
kor e Íeladal megoldása suÍmos problém.ira villÍgított rá, mind az aján-

mind az ajánlattevők oldaláról:

1.) A ruhrázati beszerzések érdekében lefolytatott közb eszerzési eljárá-
sok _ tárgyalásos, nyílt közbeszerzési eljárás - rrírnutattak alTa a nem
elhanyagolható tényre, hogy a tárgyalásos közbeszerzési eljárás alkalma-
zása a költségek szempontjábóI előnyösebb, mint a nyílt eljárás. Ugyanis
az ajánlattevők által kiajrirrlott ajánlati ár a tárgyalásos eljárás során, a
végső ajánlattételig eltérő mértékben, de mintegy tO-l5 %-ig csökkenhet
cikkenként. Ezzel jelentős anyagi megtakarításokat lehet blaosítani' A
nyílt közbeszerzési eljárás végrehajtiísakor az ajánlattevők által kiajánlott
ár végleges. Azt az eljárás során módosítani, változtatni nem lehet, mivel
a Kbt. vonatkozó pontjai alapján úgy az ajánlatkérő, mint az ajánlattevő
kötve van ajánlatához, aú tarÍalmá'an nem változtathatja meg.

Mindezek a tapasáalatok felvetik annak kérdését, hogy az elkövet-
kezőkben érdemes megvizsgálni _ a törvény adta kereteken belüI _ a
Magyar Honvédség érdekeit szem előtt tartva' milyen arányban lenne cél-
szerű a tiírgyalásos és a nyílt eljrírásban beszerzésre kerülo termékek
felosztása.

2.) A lefol}tatott beszerzések bizonyítotLík' hogy törekedni kell a
közvetítő cégek kiszűrésére, mivel több kereskedó cég jelentkezett aján_
lattételre olyan termékkörben, amelyre gyártók is áJtak a.jrínlatot. A
gyártói ajánlatok eltérő mértékben ' IO-20 %o-kal voltak kedvezőbbek,
illewe szavatolták a gyáLÍtás során az állandó minóségellenőrzést és a ter-
mékcsere lehetőségét minőségi reklamáció esetén'

3.) Megállapításra került, hogy a gyártók és a forgalmazók kis hánya-
da rendelkezik csak tanúsított minőségbiaosíLísi rendszerekkel. A megha-
tároző gyántőkÁl bevezetésre került, illetve bevezetés alatt van a tanúsított
minőségbiztosítási rendszer kiépítése' A lefolÍatott eljárás ösztönzőleg
hatott e területen is az ajánlattevők részére, mivel a tanú;ított minőségbiz-
tosítási rendszer eltínyként került m eghaÍározásra az értékelés soriín.



4''1 Az elvégzett munka rámutatott a megbíző és az eljárást lefolytató
kcizött meglévő kommunikációs hiányosságokra, amely számos esetben
akadályoaa a munkavégzést' sőt egy_két esetben veszélyeztette az eljárás
lefol;ratását. lásd' műszaki leírások minósége, tartalma. Az eljárás során a

feladat megoIdás érdekében lefolytatott folyamatos egyeáetések hatására
az eljárási idószak r'égére majd minden területen sikerült felszámolni a

kommunikációs problémákat. Mindez bizonyította, hogy lehetséges a
kÍjlönböző terüIetek képViselőiből szervezett szakbizottsággal, határozoÍt
r ezetés mellen a közbeszerzések eredményes lefolytatása.

j. ) .{ közbeszerzés végrehajtásakor felmerülo különbözó, rendszeren
be1üli és kírüli minóségi vizsgálatok rámutattak arra, hogy a közbeszer-
zések ten ezésénél elengedhetetlen azok lefolytakísával kapcsolatos költ_

ségek tenezése a minőségi vizsgálatok és egyéb dokumentációs kiadá-
sokat érintően'

6. ) Összességében a feladatszabás minósége az azzal kapcsolatos adat'

dokumentum szoJgáltatás korrektsége alapjaiban határozza meg a lefoJy-
tatásra kertjló közbeszerzési eljárás eredményességét és törvényességét.
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