
Az EU közbeszerzési politikájának 
modernizálása modernizálása 



Az Egységes piaci intézkedéscsomag 
elkötelezettsége

"Átdolgozott és modernizált közbeszerzési jogi keretek, 
melyeknek célja, hogy alátámasszák egy olyan 
kiegyensúlyozott politika megvalósítását, amely a 
környezetvédelmi szempontból fenntartható, szociális környezetvédelmi szempontból fenntartható, szociális 
szempontból felelıs, valamint innovatív áruk, 
szolgáltatások és építési beruházások iránti keresletet 
segíti elı. Az átdolgozásnak ezen túlmenıen 
egyszerőbbé és rugalmasabbá kell tennie a 
közbeszerzési eljárásokat az ajánlatkérık számára, és 
elı kell segítenie a vállalatok - különösen a kkv-k -
részvételét." 



Az ellentétes érdekek kiegyensúlyozása

Egyszerőbb/ 
rugalmasabb 
eljárások Megbízható eljárások

Stratégiai alkalmazás

Jobb részvételi lehetıségek 
(kkv-k, határon átnyúló 
kereskedelem)

Közbeszerzés-irányítás / a közbeszerzés professzionálissá 
tétele



Elıkészítés

• Az uniós közbeszerzési jog hatásának és 
hatékonyságának átfogó értékelése (közzététel: 2011. június 
24.)

• Az Európai Unió közbeszerzési politikájának 
modernizációjáról szóló Zöld Könyv által indított nyilvános 
konzultáció (a válaszok összegezése, közzététel: 2011. 
június 24.)

• Az EU közbeszerzési politikájának modernizálásáról szóló 
konferencia (2011. június 30.)



Egyszerőbbé tétel = elsı számú prioritás



Az értékelés eredményei -
határon átnyúló



Egyszerőbbé tétel - a Zöld Könyvre 
érkezett válaszok 
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Egyszerőbbé tétel - lehetséges 
intézkedések

• A közzététellel induló tárgyalásos eljárás alkalmazásának 
általánosabbá tétele 

• Könnyítések a kisebb ajánlatkérık számára (elızetes 
tájékoztató hirdetmény (PIN), rugalmas határidık)

• A dokumentáció mennyiségének csökkentése: • A dokumentáció mennyiségének csökkentése: 
nyilatkozattételi lehetıség; Európai közbeszerzési útlevél

• Az elektronikus közbeszerzés alkalmazásának 
elımozdítása: a dinamikus beszerzési rendszer (DPS) 
egyszerőbbé tétele, teljes egészében elektronikus úton 
történı kommunikáció két évvel az átültetési határidıt 
követıen

• Általánosan rövidebb határidık



A közbeszerzés stratégiai célú 
alkalmazása



Stratégiai célú alkalmazás - A Zöld Könyvre 
érkezett válaszok

60%

80%

100%

0%

20%

40%

Introducing "what to
buy" obligations

Abandoning link with
subject-matter

Specific regime for
social services

Promote innovation Specific problems for
cross border joint

procurement

Member States Businesses Public authorities Civil society Average



Stratégiai célú alkalmazás - lehetséges 
intézkedések

• Uniós szinten nincsenek kötelezettségek azzal kapcsolatosan, 
hogy "mit kell beszerezni"

• A szerzıdés tárgyához való kapcsolódás megırzése

• Felhatalmazási intézkedések: életciklus-költségelemzés, • Felhatalmazási intézkedések: életciklus-költségelemzés, 
termelési folyamat

• Innováció: új együttmőködési eljárás; a határon átnyúló, közös 
közbeszerzés elımozdítása

• Könnyített rezsim a szociális szolgáltatások vonatkozásában: 
magasabb értékhatárok, összpontosítás a minıségre



Jobb részvételi lehetıség
- különös tekintettel a kis- és középvállalatokra 

és az újonnan induló cégekre



Kkv-k - a Zöld Könyvre érkezett válaszok 
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Kkv-k és újonnan induló cégek - Lehetséges 
intézkedések

• A kizáró okok és alkalmassági 
követelmények taxatív listája

• Üzleti forgalom• Üzleti forgalom

• A részajánlattételi lehetıség kötelezı 
biztosítása?

• Intézkedések alvállalkozói szerzıdések 
kötése kapcsán (pl.: közvetlen kifizetések)?



Megbízható eljárások



Megbízható eljárások

• Összeférhetetlenség és egyéb jogellenes 
magatartásmagatartás

• Tisztességtelen elınyök (elızetes 
társulás)



Irányítás 
A közbeszerzés professzionálissá tétele



Alkalmazásbeli különbségek 
Az értékelés eredményei

Költségek (személy-
napok száma)

Legjobb Legrosszabb Különbség

Hatóságok 11 68 57
Cégek 10 43 33Cégek 10 43 33
Az eljárás idıtartama
(hatóságok + cégek)

22 93 71

A közbeszerzési eljárások idıtartama (az ajánlati felhívás 
megküldésétıl az odaítélésig)

• EGT 30 átlaga: 108. nap
• Nagyon nagy különbségek az országok között:

61 - 241 nap



Lehetséges megoldások

• Tudásközpontok

• Közigazgatási együttmőködés

• Nemzeti felügyelet



További tájékoztatás

http://ec.europa.eu/internal_market/http://ec.europa.eu/internal_market/

publicprocurement/index_en.htm


