A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A KÖZBESZERZÉSI KIVÁLÓSÁGI DÍJ - 2019 ELNYERÉSÉRE
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓK SZÁMÁRA

A Közbeszerzési Hatóság a kiemelkedő színvonalú közbeszerzési szakmai munkásság
elismerésére pályázatot hirdet a Közbeszerzési Hatóság elnökének a Közbeszerzési Kiválósági
Díj alapításáról és adományozásáról szóló 2/2018. (VI. 8.) KH utasítása alapján a
Közbeszerzési Kiválósági Díj – 2019 elnyerésére, melynek célja innovációs közbeszerzési
témában készült tanulmány díjazása felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók
számára.
I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Pályázatra jogosultak köre: a pályázat benyújtásának időpontjában a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018.
(XII. 18.) Korm. rendelet 1. § 2. pontja szerinti felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadók
Pályázat tárgya:
Pályázni az alábbi témaköröket érintő pályaművekkel lehet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Innovációs szempontok érvényesítési lehetőségei a közbeszerzési eljárásokban
Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés és innováció
Az innováció mint a kkv-k közbeszerzési piacra jutási lehetősége
Nemzetközi és hazai jó gyakorlatok az innovatív közbeszerzések területén
Gyakorlati kihívások az innovatív közbeszerzésekben
Szellemi tulajdonjogok az innovatív közbeszerzésekben

II. A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA



-

kitöltött adatlap,
pályamunka (tanulmány) és mellékletei,
terjedelem: min. 3 ív = 120 ezer karakter (szóközökkel együtt) – cca. 60 oldal
max. 7 ív = 280 ezer karakter (szóközökkel együtt) – cca. 140 oldal
A megadott terjedelem mellékletek nélkül értendő.
szakmai önéletrajz

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázat beadásának (postai feladásának) határideje: 2019. november 29.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. december 9.
A Közbeszerzési Kiválósági Díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, melynek
tervezett időpontja: 2019. december 12.
A pályázatot hiánytalanul kitöltött adatlappal, az adatlapon részletezett mellékletekkel, A4-es
oldalakra egyoldalas nyomtatásban kinyomtatott, összefűzött pályamunkával együtt,
„Közbeszerzési Kiválósági Díj – 2019 felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára”
megjelöléssel a következő címre kell benyújtani:
Közbeszerzési Hatóság Titkárság,
Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
Dr. Havas-Kovács Gabriella főosztályvezető részére
1026 Budapest, Riadó u. 5.
IV. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A pályaművel szemben támasztott legfőbb követelmény, hogy a pályázó számot adjon arról,
hogy jól ismeri a választott téma elméleti és gyakorlati kérdéseit, képes az önálló kutatásra,
adatgyűjtésre, képes következtetések levonására, javaslatok tételére.
Értékelési szempontok:
A pályaműveket a Bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja:
Tartalmi szempontok:
- témaválasztás jelentősége, aktualizálása, feldolgozottsága,
- a pályamű témájához tartozó hazai és külföldi szakirodalom ismertetése és
feldolgozása,
- a téma kidolgozása: tartalmi helyesség, az önálló vélemény minősége,
- a dolgozat közbeszerzési szakmai színvonala,
- a dolgozat gyakorlati vonatkozásai.
Formai követelmények:
- a pályamű terjedelme,
- a pályamű szerkezete, felépítése,
- hivatkozások megjelölése, mennyisége és minősége,
- a szöveg nyelvi, stilisztikai megformálása.

A Bírálóbizottság összetétele:
Elnök: Rigó Csaba Balázs, Közbeszerzési Hatóság, elnök
Tagjai:
Földesi Erzsébet, Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont
Kovács Károly, Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség, elnök
Dr. Barna Orsolya, Magyar Közbeszerzési Intézet, alapító
Dr. Erdei Csaba, KÖSZ zöld munkacsoport, alelnök
Dr. Puskás Sándor, Közbeszerzési Döntőbizottság, elnök
Dr. Kovács László, Közbeszerzési Hatóság, főtitkár
Dr. Havas-Kovács Gabriella, Közbeszerzési Hatóság, Fenntarthatóság és Nemzetközi
Kapcsolatok Főosztálya, főosztályvezető
Dr. Kugler Tibor, Közbeszerzési Hatóság, Közszolgálati és Támogató Főosztály,
főosztályvezető
A hiányosan, továbbá a határidő lejártát követően benyújtott pályázatokat a Bírálóbizottság
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!
A döntésről jegyzőkönyv készül, a döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
V. DÍJAZÁS
A díjazott a Díj odaítélését igazoló oklevelet, pénzjutalmat, valamint munkájának
bemutatására vonatkozó lehetőséget kap.
A pénzjutalom összege: 1. helyezett díja bruttó 230.000 Ft
2. helyezett díja bruttó 150.000 Ft
3. helyezett díja bruttó 110.000 Ft
A nyertes pályamunkák rövidített változata a Közbeszerzési Hatóság szakmai lapjában, a
Közbeszerzési Értesítő Pluszban megjelentetésre kerül, a szerzők ezen felül a Hatóság
fenntarthatósági témában megrendezésre kerülő konferencián előadóként is lehetőséget
kapnak munkájuk bemutatására.

Rigó Csaba Balázs
a Közbeszerzési Hatóság elnöke

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG
PÁLYÁZATI ADATLAP
KÖZBESZERZÉSI KIVÁLÓSÁGI DÍJ – 2019
FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓK SZÁMÁRA
INNOVÁCIÓS KÖZBESZERZÉSI TÉMÁBAN KÉSZÜLT TANULMÁNY
TÁMOGATÁSÁRA
I.

Személyes adatok
A pályázó családi és
utóneve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Állandó lakcíme:
Értesítési címe:
Telefonos elérhetősége:
E-mail elérhetősége:

II.

A pályamunka adatai
A tanulmány címe:

III. Csatolt mellékletek
Szakmai önéletrajz
Egyéb
Hozzájárulok nevem támogató általi nyilvánosságra hozatalához.
Tudomásul veszem, hogy a pályázati adatlapon, illetőleg a pályázathoz csatolt
igazolásokon szereplő adatszolgáltatás valótlansága esetén köteles vagyok a pénzjutalmat
visszafizetni.
Nyilatkozom, hogy a pályázati támogatás elnyerése esetén ingyenesen elkészítem a
tanulmány rövidített, a Közbeszerzési Értesítő Pluszban történő megjelentetésre alkalmas
változatát a vonatkozó szerkesztési elveknek megfelelően. Tudomásul veszem, hogy a
megjelenő mű kapcsán a Közbeszerzési Hatósággal köteles vagyok a megfelelő szerződés
megkötésére.
……………………………, 2019. év …………. hó …….. nap
……………………………………………..
pályázó aláírása

