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50 országban 600 iroda 

The Enterprise Europe Network 
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Kkv-k az Egyesült Királyságban 

Üzleti vállalkozás az Egyesült 

Királyságban 

4,8 millió 

Kkv-k 4,79 millió (99,9%) 

Foglalkoztatás kis- és 

középvállalkozásokban 

14,1 millió (59,1%) 

Kkv-k üzleti forgalma 1,5 milliárd GBP (48,8%) 

907 000 az építőipari ágazatban 806 000 a londoni régióban                

   768 000 a délkeleti régióban 
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Közbeszerzés az Egyesült 

Királyságban 

 

 

• Évente összesen kb. 220 milliárd GBP 



Title of the presentation | Date |‹#› 

Kkv-k az Egyesült Királyságban és a 

közbeszerzés 

• A kkv-k ¾ része ritkán, vagy soha nem pályázik 

• A kkv-k több, mint háromnegyede gondolja úgy, hogy 

vannak akadályok 

(komplexitás, tájékoztatás, részrehajlás a nagyvállalatok 

javára, nagy volumenű szerződések, irreális 

követelmények, túl hosszú időt vesz igénybe a 

pályázás) 
 

• Minden, a helyi vállalatokra költött angol fontból 83 

penny visszajut a helyi gazdaságba 
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Az Egyesült Királyság -

Kormányzati Elkötelezettség (UK 

Government Commitment) 
• Válság = szükség van megtakarításra 

 

• A pazarlás megfékezése és a 

közkiadások ellenőrzése 

 „Karcsúsított” közbeszerzés 
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A közbeszerzést érintő korai 

eredmények 

• 3,75 milliárd angol font megtakarítás az 

első 10 hónapban 

• 2011-12.: további 5,5 milliárd angol font 

megtakarítás 

• 2012-13.: 10 millió angol font 

megtakarítás 
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A kis- és középvállalatokra 

fordított kiadások a közszféra 

egészén belül 

• 24% az Egyesült Királyságban 

• 44% Franciaországban 

• 52% Németországban 
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A kis- és középvállalatokra 

fordított közvetlen kiadások 

kormányzati szinten 
 

• 6,5% 2009/10-ben 

 

• 13,7% 2011/12-ben 

a közvetett kiadásokkal együtt: 14,5% 

 



Title of the presentation | Date |‹#› 

Hampshire megyei tanács 

kiadások 

2007/08 2008/09 2009/10 

Hampshire 54% 

(310m font) 

55% 

(335m font) 

55% 

(352m font) 

Délkeleti  

régió 

71% 

(408m font) 

75% 

(457m font) 

74% 

(474m font) 

Kkv-k 54% 

(310m font) 

63%   

(384m font) 

60%   

(385m font) 
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Az Egyesült Királyság 

kormányzata és a vállalkozások 

 

Vállalkozásbarát kormányzat:  

„tegyük az Egyesült Királyságot a 

vállalkozások elindítása, finanszírozása 

és fejlesztése szempontjából Európa 

legjobb országává” 
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Az Egyesült Királyság 

kormányzata és a kkv-k 

Koalíciós megállapodás – 2010. 

• A kormányzati közbeszerzések 25%-át 

juttassák kis- és középvállalatoknak 

 

• A hozzáférés egyszerűbbé tétele 
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A korona képviselői (Crown 

Representatives) 

• Webes szemináriumok 

• Esettanulmány 

• Elkötelezettség az érdekelt felek iránt  

• Párbeszéd a főbb szerződő 

partnerekkel 

• Internetes oldalak 

 



Title of the presentation | Date |‹#› 

Internetes oldalak 

 

• Government Procurement Service 

(Közbeszerzési Szolgálat) 

• Contracts Finder (Szerződéskereső) 
 

• Single Supplier Registration Platform 

(Egységes Szállítói Regisztrációs 

Platform) 
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Az ajánlati felhívások szövegezése 

VI. bekezdés: Kiegészítő tájékoztatás  

VI. (1) Tájékoztatás az uniós forrásokról 

VI. (2) További tájékoztatás: 

 Az ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy ez a közbeszerzés olyan gazdasági szereplőknek felel meg leginkább,  

 amelyek kis- és középvállalkozások (kkv-k). Mindazonáltal az ajánlattevők kiválasztása kizárólag a  

 közbeszerzés tekintetében meghatározott szempontok alapján történik, és a szerződés odaítélésének 

 alapját az összességében legelőnyösebb ajánlat fogja képezni. 

  



Title of the presentation | Date |‹#› 

Közbeszerzési eljárásban nyertes kkv-k 

Tevékenységi kör                                                                       Nyertes(ek) 
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Mystery Shopper (Tesztpályázók) 

1 éves működést követően 

 

• 150 benyújtás 

• 110 esetben 75%-ban pozitív 

eredménnyel zárult 
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A megtett lépések / Eredmények 

• A lehetőségek szélesebb körben történő 

megismertetése 

• A beszerzési folyamat gyorsabb, kevésbé bürokratikus 

• Az előminősítési kérdőív megszüntetése a kis értékű 

közbeszerzési szerződések esetében 

• Több elektronikus árlejtés 

• A közbeszerzések időtartamának és méretének 

csökkentése 

• Beszerzési láncok megnyitása (a cégnév és az 

ellenszolgáltatás versenye) 

• Az innováció serkentése 
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Kkv-k, innováció és közbeszerzés 

• Kkv cselekvési programok a 

minisztériumokban 

 

• Innovációs cselekvési programok 

 

• Kisvállalati Kutatási Kezdeményezés 

(SBRI) 
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Innovation Launch Pad 

• Hundreds of ideas 

 

• 9 businesses in the Final invited to 10 

Downing Street 
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Solutions Exchange 

• Ingyenes módja az innovatív ötletek 

népszerűsítésének 

• Interaktív online fórum 

 

• Kihívásokra és Témákra van felosztva 
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A jövőbeli irányelvek 

• Korai átültetési terv 

 

• Vegyes módszereket ötvöző oktatás 

• Az érdekelt felek aktív részvétele 



Köszönöm a rám szánt  

 idejüket! 

 

Toni@eiscltd.eu 

 

+44 23 80 20 61 62  


