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3. Az elektronikus közbeszerzés perspektívája



Amit az Európai Unió mond a közbeszerzésrıl
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A közbeszerzés reformja Portugáliában – egy fenntartható struktúra felé

UMCUMCÁllami szervekÁllami szervek

Állami Állami 
szervekszervek
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ANCP – “Nemzeti Közbeszerzési
Ügynökség”.

2007-ben alapították abból a 
célból, hogy a Minisztériumi 
Beszerzési Egységekkel (UMC)
együtt megvalósítsa és irányítsa az 
Nemzeti Közbeszerzési Rendszert 
(SNCP).

Feladata: a hatékonyság és a
megtakarítások elımozdítása a
portugál közigazgatásban.



Közbeszerzési pályázatok keretmegállapodások odaítélése céljából, olyan áru- és
szolgáltatáskategóriákra kiterjedıen, amelyek a közigazgatás közös szükségleteit elégítik ki
(eddig 16 kategória). A stratégia célja, hogy értéket teremtsen, pénzügyi nyereséget,
megtakarítást és költségcsökkentést eredményezzen a keretmegállapodások révén, amelyek
egyébiránt az összevonási folyamat eredményeként elımozdítják az együttmőködést és a
méretgazdaságosságot.

Az Ügynökség fı prioritásai (2008 – 2010)
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Egy olyan Technológiai Modell kialakítása és gyakorlati megvalósítása, amely képes teljes
körő támogatást nyújtani a keretmegállapodási eljárásokhoz és a lehívásokhoz.

Ösztönzött statisztikai tájékoztatás és beszámolók a közbeszerzés kapcsán (áruk és
szolgáltatások). Egy átfogó Közbeszerzési Tájékoztatási Rendszer felállítása , amely mind az
ellenırzés-irányítási igényeket, mind az EU követelményeit kielégíti.



Átláthatóság, egyenlı bánásmód, tisztességes verseny

A nemzeti és EU szabályozással való összhang

Fenntarthatóság (a gazdasági és környezetvédelmi elemek prioritása)

A kkv-k közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésének elısegítése

Legfontosabb értékek:

Az Ügynökség ütemterve: egy fenntartható és kiegyensúlyozott 
rendszer felé
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A kkv-k közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésének elısegítése

Gazdasági: A megtakarítások fokozása a közbeszerzésben
(hozzájárulva az adófizetık pénzének megbízható felhasználásához);

Környezetvédelmi (zöld közbeszerzés): a környezetvédelmi
követelmények fokozatos beépítése az alkalmassági / minısítési és
bírálati szempontok sorába

Fı célok:
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Államadósság

A kiadások ellenırzése

Takarékosság

A közigazgatás hatékonyságának növelése és modernizálása

A gazdasági versenyképesség elımozdítása

Stratégiai célkitőzések:

Az Ügynökség stratégiai célkitőzései és módszere
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A gazdasági versenyképesség elımozdítása

Környezetvédelem / Zöld Közbeszerzés

A folyamat optimalizálása és szabályozása

Közbeszerzési eljárás keretmegállapodás odaítélése céljából

Együttmőködés és méretgazdaságosság

Egy hosszú távú beszerzési politika kialakítása

Jogszabályi intézkedések elfogadása

Tájékoztató rendszerek, útmutatók kidolgozása

Módszer:
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A Portugál Közbeszerzési Rendszer (SNCP)

Az SNCP, az ANCP és az UMC kivételével, magába foglalja a kötelezı jelleggel és
önkéntesen résztvevı ajánlatkérıket (a klasszikus és a közszolgáltató szektorból
egyaránt)

A kötelezıen résztvevı ajánlatkérık a Közvetlen Állami Közigazgatási Szolgálatok
és Állami Intézmények
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és Állami Intézmények

Az SNCP önkéntes tagjai az alábbiak lehetnek

Helyhatóságok (Helyi önkormányzatok);

A helyi önkormányzatok tulajdonában lévı vállalatok

Regionális szervek

Állami vállalatok

Egyéb (mint a közhasznú egyesületek...)



ANCP

Kormány

Pénzügy
miniszté

rium

A Portugál Közbeszerzési Rendszer (SNCP)
A legfontosabb érdekelt felek
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Közösség/
Társadalom

Ajánlatkérık/
Ajánlattevık

ANCP

Minisztériumkö-
zi Tanácsadó 

Bizottság

A klasszikus és közszolgáltató szektor 
ajánlatkérıi (kötelezı és önkéntes) 

UMC 
(15)
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MPU: Ministerial Purchasing Units (Minisztériumi Beszerzı Egységek)



Az ajánlattevık alkalmasságának megállapítása és minden egyes  
keretmegállapodás esetében a legjobb ajánlatok számára történı odaítélés

A keretszerzıdésekben megtalálható áru- és 
szolgáltatáskategóriák beszerzése 

Call Off Szakasz

Ajánlattevı 
kiválasztása Ajánlatkérés Nyertes 

ajánlattevık AjánlatkérésNyilvános 
pályázat Tárgyalás Odaítélés

ANCP
Minisztériumi Beszerzı Egységek

(MPU)

Központosított Modell - Keretmegállapodás (FA) a szerzıdések és beszerzések 
céljából
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Keretmegállapodás központosítás

Az ajánlattevıre 
vonatkozó mőszaki 

és pénzügyi 
alkalmassági 
szempontok

Technikai és 
funkcionális 

követelmények, a 
szerzıdés szerinti 

követelmények és a 
gazdasági ajánlat 

kiértékelése

A szerzıdés odaítélése 
az összességében 

legelınyösebb 
ajánlatok számára 

VAGY a 
legalacsonyabb 

ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatok 

számára

A HL útján közzétett 
hirdetményben 

bejelentett nyilvános 
pályázat. A 

dokumentáció 
elérhetı elektronikus 

úton

Az ajánlattételi 
felhívás megküldése 
az összes nyertes 

ajánlattevı számára
(FA szerzıdık)

Elektronikus 
árlejtés vagy 
hagyományos 

tárgyalás

A legjobb ajánlat (az 
összességében 

legelınyösebb ajánlat 
VAGY a 

legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást 

tartalmazó ajánlat), a 
keretmegállapodásban

meghatározottak 
szerint

Az árubeszerzések és szolgáltatásmegrendelések
központosítása a keretszerzıdések szerint

Az ANCP dönthet a keretmegállapodások hatálya alá tartozó árubeszerzések és szolgáltatásmegrendelések
Központosítáról (példa: Jármővek és jármővek biztosítása) 10

A Keretszerzıdések szerinti áru- és 
szolgáltatáskategóriák kötelezıek a központi 

államigazgatási szervekre nézve



KERETMEGÁLLAPODÁSOK - 2004/18/EK IRÁNYELV

Egyetlen gazdasági szerepl ıvel  - Az ANCP által nem alkalmazott FAk

A több gazdasági szerepl ıvel kötött keretmegállapodásokon alapuló szerzıdések az alábbiak szerint ítélhetık oda:

Amikor egy keretmegállapodást egyetlen gazdasági szerepl ıvel kötnek, az ezen a megállapodáson alapuló szerzıdéseket a 

keretmegállapodásban lefektetett feltételek keretei között kell odaítélni. E szerzıdések odaítélése céljából az ajánlatkérık írásban 

egyeztethetnek azzal a piaci szereplıvel, akivel a keretmegállapodást megkötötték, és kérhetik, hogy egészítse ki ajánlatát a 

szükséges mértékben.

Több gazdasági szerepl ıvel
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a) vagy a keretmegállapodásban lefektetett feltételek alkalmazásával, a verseny újbóli megnyitása nélkül, 

b) vagy, abban az estben, ha a keretmegállapodás nem tartalmazza az összes feltételt, és a felek ismét versenyhelyzetben vannak
ugyanazon – és ha szükséges, pontosabban megfogalmazott - feltételek alapján, valamint – ha szükséges – további, a
keretmegállapodás mőszaki leírásában szereplı feltételek alapján, az alábbi eljárás szerint:

(a) az ajánlatkérık minden odaítélendı szerzıdés esetében írásban egyeztetnek a szerzıdés teljesítésére képes gazdasági 
szereplıkkel;

......
(d) az ajánlatkérık annak az ajánlattevınek ítélik oda az egyes szerzıdéseket, aki a keretmegállapodás mőszaki leírásában 

meghatározott bírálati szempontok szerint a legjobb ajánlatot nyújtja be. 

ANCP Keretmegállapodások
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Célkitőzések

Közkiadások

Megtakarítás

Intézkedések

• FAk a legnagyobb kiadási kategóriák esetében
• Áruk és szolgáltatások standardizálása

• Odaítélés elsısorban a legalacsonyabb ár 
szempontja alapján

• A maximális ár és a minıségi és SLA 
követelményeknek való megfelelést biztosító  
minimális mőszaki követelmények meghatározása

• Az állami kiadások és fogyasztás csökkentése 
és racionalizálása. 

• Az államadósság ellenırzése

• Államadósság csökkentése

Pozitív hatás

Keretmegállapodások (FAk)
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Hatékonyság
• A beszerzési folyamat egyszerősítése
• IT innováció az elektronikus beszerzés révén
• Ajánlattevık kiválasztása

• Az üzleti folyamat elektronikus alapúvá tétele
• A közigazgatás modernizációjának lehetıvé 

tétele és az e-Kormányzás elımozdítása

• Irányítási tájékoztatás az ajánlattevıkön 
keresztül az ANCP, MPU és ajánlatkérık 
(kötelezı) részére

• Keretszerzıdések teljesítésének nyomon 
követése

• Beszerzési folyamat folyamatos javítása

Versenyképesség és 
minıség

Irányítási tájékoztatási 
rendszer

• Ajánlattevık kiválasztása gazdasági, pénzügyi, 
mőszaki, környezetvédelmi, minıségi és SLA 
feltételek alapján

• Csoportos ajánlattétel és alvállalkozásba adás 
lehetısége

• Részajánlattételi lehetıség – regionális alapon, 
valamint áruk és szolgáltatások alapján

• Piaci versenyképesség fejlesztése
• Ajánlattevık sokszínősége és kkv-k
• A legjobb piaci feltételek a közigazgatás 

számára
• Zöld közbeszerzés célkitőzései
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Kiadási kategóriák

Autó- és motorbiztosítás

Takarítási szolgáltatások és termékek

Elektromos jármővek

Energia (beleértve: Villamos Energia)

E-beszerzési eszközök

Üzemanyag és LGP

Hardware

250 minısített és alkalmasnak 
talált ajánlattevı (70%+ kkv)

Az Ügynökség 

keretmegállapodásain keresztül 

elköltött éves állami kiadás:

1.000 millió euró (az SNCP 

szervek összkiadásainak kb.

Az Ügynökség közbeszerzési eljárásai – 2008/2011

Az érvényesség 
kezdete

Feb 2011

Aug 2010

Sep 2011

Nov 2011

Jun 2009

Sep 2008

Aug 2011

# 
ajánlatte

vık

2

15

10

3

5

3

18
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Hardware

Távbeszélı vonal (hang és adat)

Étel

Mobiltelefonok

Papír és irodaszer

Nyomtatás és fénymásolás

Biztonsági és İrzési szolgáltatások

Irodai berendezés

Software engedélyezés

Utazás és szállás

Jármővek és motorbiciklik

szervek összkiadásainak kb.

80%-a)

Megtakarítás: 2009-2010:

Becslés: 150 millió euró

Elért: 168 millió euró (+12%)

16 Keretmegállapodás

1 Keretmegállapodás megújítás 

alatt

Aug 2011

Jun 2010

Jul 2010

Sep 2008

Apr 2011

Apr 2011

Apr 2010

Mar 2010

Sep 2009

Sep 2011

Felújítás alatt

18

5

4

3

30

21

8

6

77

13
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Önkéntes ajánlatkérıkre vonatkozó adatok és más alapvetı 
számadatok

269
250

313

414

25

30

35

40

300

350

400

450

39

9%
62

15%

18

4%

N. voluntary entities

Total Oct. 2011 - 414
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Körülbelül 1.800 állami szerv számára kötelezı érvényő a rendszer 
alkalmazása

61

197

250

30

213

4

10

15
16

0

5

10

15

20

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 YTD

Suppliers Voluntary entities Framework Agreements

234

57%

61

15%

Regional authorities Local authorities (municipalities)

State owned companies Local authorities owned companies

Others



Tények & Adatok

Éves állami kiadások a keretmegállapodások hatálya alá tartozó áru- és 
szolgáltatáskategóriák tekintetében

1.000 millió EUR
(Össz. 80%-a)

Megtakarítás
168 millió EUR
(2009 – 2010)

Ajánlattevık száma a pályázati eljárásokban  YTD 293
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Minısített/nyertes ajánlattevık százalékos aránya YTD
85%
(250)

Kkv-k aránya a nyertes ajánlattevık között 76%

Peres eljárások aránya 8,3%. Magas a sikeres eljárások aránya 86%

Illeték 0,5% – 3%

Ügynökség dolgozóinak teljes létszáma 40



Célok 2008 2009 2010

A Zöld Közbeszerzésrıl szóló Nemzeti Stratégia célkitőzései

Zöld Közbeszerzés
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Odaítélés elıtti 
zöld szempontokat 
magukban foglaló 

eljárások
15% 30% 50%

Környezetvédelmi 
odaítélési 

szempontot is 
magukban foglaló 

közbeszerzési 
eljárások értéke

15% 30% 50%
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Zöld Közbeszerzés
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Központosítás fokozása az ANCP szervezetén belül: a beszerzések
keretmegállapodások révén történı központosítása útján

A rendszerben részt vevı szervek számának növelése

A keretmegállapodások új generációja (2.0 változat): új kategóriák létrehozása
és a meglévı keretmegállapodások javítása

Az Ökológiai Közbeszerzésre irányuló új stratégia megvalósítása és a zöld

A közbeszerzés Portugáliában – Fıbb kihívások
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Az Ökológiai Közbeszerzésre irányuló új stratégia megvalósítása és a zöld
szempontok átdolgozása 2011-2013.

Képzések és tudatosságnövelést célzó találkozók szervezése, a szakértelem
fejlesztése és az elektronikus eszközök használata a közbeszerzésben

A keretmegállapodások eredményeinek és teljesítésének folyamatos
ellenırzése.

A technológiai modell fejlesztése, Source to Pay

19

Fenntarthatóság megırzése és érték nyújtása
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1.  ANCP, a Nemzeti Közbeszerzési Ügynökség – áttekintés

2. Az elektronikus közbeszerzés perspektívája

3. Átfogó közbeszerzési stratégia –felülvizsgálat és eredmények
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Sourcing Aggregáció Ajánlatkérés Odaítélés/ 
Szerzıdés

Megrend
elés

Számlázá
s Kifizetés

E-közbeszerzés összetevıi

Beszerzési folyamat
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e-sourcing e-aggregáció e-ajánlatkérés
/ e-odaítélés

e-
szerzıdés

e-
katalógus

e-
megrend

elés

e-
számlázá

s

e-
kifizetés

Az ANCP által létrehozott, jelenlegi technológiai modell szerint 

Kötelezı az elektronikus alkalmazás 2009. 
november óta



Portugáliában, az e-közbeszerzés sikeres elfogadása az összes érdekelt fél elkötelezettségén alapult, nevezetesen a
már létrejött elektronikus közbeszerzési platform-mőködtetıkön, akik több éves tapasztalattal rendelkeznek
a piacon. Az összes platform esetében követelmény a külön jogszabály szerinti hitelesítés.

A résztvevık:

2010|A kötelezı e-közbeszerzése elsı éve

e-sourcinge-sourcing e-aggregatione-aggregation e-tendering / 
e-awarding

e-
contract

e-
contract

e-
catalogue

e-
catalogue

e-
ordering

e-
ordering

e-
invoicing

e-
invoicing

e-
payment

e-
payment
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A résztvevık:
• Ajánlatkérık
• Gazdasági szereplık
• Elektronikus Közbeszerzési Platform-mőködtetık
• Külsı auditorok a Platform megfelelésének vizsgálata céljából
• Az e-közbeszerzési Platformok Nemzeti Hitelesítési Hivatala – CEGER
• Nemzeti Közbeszerzési Ügynökség - ANCP
• Nemzeti Közbeszerzési Portál – InCI (www.base.gov.pt)
• Egyetemek / Képzési intézmények

A központi közigazgatáshoz és állami intézményekhez tartozó ajánlatkérık kötelesek az ANCP által odaítélt
keretmegállapodást igénybe venni az elektronikus közbeszerzési platformokra történı szerzıdéskötéskor.
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2010|A kötelezı e-közbeszerzés elsı éve

e-sourcinge-sourcing e-aggregatione-aggregation e-tendering / 
e-awarding

e-
contract

e-
contract

e-
catalogue

e-
catalogue

e-
ordering

e-
ordering

e-
invoicing

e-
invoicing

e-
payment

e-
payment

Átláthatóság

Biztonság

•Az elektronikus aláírás és az
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0
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Átláthatóság

Folyamat

•Egyszer ősítette az
ajánlattevık/állami szervek
viszonyát a közbeszerzési
eljárásban;
•Csökkentette a
papírfelhasználás
mennyiségét ;
•Az egységes pályázati 
folyamat javítása ;
•A kommunikáció javítása ;
•Mőködés-irányítási változás.

•Az elektronikus aláírás és az
elektronikus regisztráció
bevezetése
•Workflow dokumentum kezelés
•Adatok Auditálási folyamatának 
javítása ;

•Az értékhatárok alatti és az
értékhatárok feletti szerzıdések
értékének nyomon követése ;
•Auditálás javítása
•A folyamatok– gyorsabbak és 
hatékonyabbak. 



A közbeszerzés reformja Portugáliában – E-közbeszerzés a fókuszban

Á
lla

m
i s

ze
rv

ek
A

jánlattev

Állami 
költségvetési 

tervezés
Aggregáció Sourcing

Megrendelés/Szá
mla/Fizetés

M
od

.0
1
7
.0

0

24

e-
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dás
e-ajánlatkérés e-odaítélés

Internet-alapú eszközök – Jelentés 
az odaítélt közbeszerzési 
szerzıdések kapcsán
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�Közbeszerzési megtakarítások
�Kezelési díjak



Legfontosabb problémakör: lehetetlenné teszi a közbeszerzési folyamat ellenırzését és nyomon
követését, ha a tájékoztatás nem egységes a közbeszerzési folyamat során

Megoldás: a folyamat egészét átfogó (end-to-end) technológiai modell kialakítása, amely nemcsak az
átlátható és költséghatékony beszerzési folyamatokat biztosítja, hanem az állami kiadások csökkentésére és
optimalizálására irányuló stratégiai döntések elısegítéséhez szükséges adatbázis felépítését is:

Elektronikus közbeszerzés – A tapasztalatokból levont 
következtetések és a legfontosabb kihívások
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Az ügynökség szerint e modell gyakorlati megvalósítása lehetıvé fogja tenni, hogy teljesítse feladatát három
kulcsfontosságú stratégiai szempont mentén:

Pénzügyi – mind rövidtávon mind hosszútávon megvalósítani a szükséges megtakarításokat és a
közkiadások csökkentését;

Politikai – teljes mértékig átlátható, szigorú és hatékony közbeszerzési folyamatokon keresztül;

Társadalmi – jobb minıségő szolgáltatás nyújtása az összes érdekelt fél számára, elérni a
támogatásukat és a hozzájárulásukat egy alapvetı, az adófizetık pénzének hatékony felhasználása felé
mutató, a közigazgatásban végbemenı kulturális változás mentén.
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Elektronikus közbeszerzés – Új trend kialakítása a közszféra irányításában

Az e-közbeszerzés mint a beszerzés-
irányítás IT eszköze

�Minden egyes állami szerv eszközöl 
befektetéseket a technológiába, a 
folyamatokba és az ellenırzésbe;

� A folyamat-optimalizáció helyett 
befektetések eszközlése az IT 
integrációba;

�Proaktivitás helyett reaktív adatkezelés;

Az e-közbeszerzés mint a 
közbeszerzési stratégia része

�Funkcionális terven alapuló közös 
folyamatok kiépítése, üzleti 
folyamat&ajánlattevıi oldalak

�Olyan megosztott értékő fenntartható 
megoldás kialakítása, amely csökkenti 
az állami befektetés mértékét

�A közbeszerzésnek a kormány egyik 

Elektronikus
közbeszerzés

A következı lépés
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�Minden egyes állami szerv befektet a 
saját humán és funkcionális 
szakértelmébe. 

�A közbeszerzésnek a kormány egyik 
stratégiai területeként történı kezelése

�A szervezet-irányítás elımozdítása 
az elektronikus közbeszerzésben.
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Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5

E-Procurement as a Global 
Procurement Strategy

E-Procurement as Support IT 
Tools

Globális e-közbeszerzési beruházási szükségletek (M€ )



Elektronikus Közbeszerzési Együttmőködési Platform
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Szolgáltatás-orientált felépítés – Egy sor, a 
közbeszerzési szakmával kapcsolatos szolgáltatás 
nyújtása – Innováció Piaci Érték.

Együttm őködés (interoperabilitás): a Problémától a Megoldás ig

�A legfontosabb együttmőködési adatok meghatározása a közbeszerzési 
folyamatban, azok egymásnak történı eljuttatása céljából (pl.: megnézni egy 
szerzıdést, frissíteni egy e-katalógust…);
�Egységes alapon nyugvó megoldások meghatározása az IT szolgáltatók 
számára;
�Hatékony rendszerek beépítése.

API
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Az elektronikus közbeszerzés kapcsán levont végkövetkeztetések

Az e-közbeszerzés nem a közbeszerzési
beruházás „IT eszköz által történı
elısegítése”, hanem a közbeszerzési
stratégia meghatározásának új
megközelítése.

Kormányzati Top-Down Projekt, a 
közbeszerzés átformálása taktikai jellegőbıl 
stratégiai jellegővé.

Az e-közbeszerzés legfontosabb tényezıi A siker legfontosabb tényezıi és aspektusai

PolitikaiPolitikai
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Egy Globális Megosztott E-közbeszerzési
Modellbe történı befektetés optimalizálja az
irányítást és lecsökkenti a felesleges
pazarlás miatti kiadásokat.

Szervezet-irányítási modell létrehozása az
e-közbeszerzés tekintetében, és a
jogszabályok hozzáigazítása az új globális
trendhez.

Az e-közbeszerzés sikere elsısorban az
egyszerőség, az átláthatóság, a megbízható
folyamatok és az emberek hozzáértésének
függvénye, és csak ezek után következnek a
technológiai kérdések.

A végrehajtásra összpontosító változás-
menedzsment terv.

Az e-közbeszerzés nem csupán
„megtakarítást” eredményez, hanem
„hasznot” is.

Érték és szolgáltatás nyújtása (a költség,
kockázat és teljesítés teljes mértékő
átláthatósága) az érdekelt felek számára,
valamint a gazdasági és üzleti jóváhagyás
megszerzése.

PénzügyiPénzügyi

TársadalmiTársadalmi



Köszönöm!
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Köszönöm!
paulo.magina@ancp.gov.pt

www.ancp.gov.pt


