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Az olasz közigazgatás:  
Széttagolt a kép  
 • Népessség: 60 millió 

• Közalkalmazottak: 3 400 000 
• > 4 000 000 vállalkozás 
• Ajánlatkérők: 32 000 
• Körülbelül 90 milliárd euró értékű kiadás 

árukra & szolgáltatásokra, 2013-ban 

 
 

 
 

• 15 minisztérium 

• 20 régió 
• 110 tartomány 
• 8 101 önkormányzat 
• 94 egyetem 
• Több mint 10 000 iskola 
• Több mint 300 szerv az egészségügyi 

ágazatban 
 

 

OLASZORSZÁG 

HELYI önkormányzat 

 KÖZPONTI kormányzat 

Beszerzési piac(ok) 

• 98% kkv-k  
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Tágabb perspektíva: Olaszország az OECD országok között (1/2) 
 
9.1. A kormányzati beszerzések a GDP százalékában kifejezve, valamint a kormányzati kiadások teljes összegéhez viszonyítva (2013) 
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Tágabb perspektíva: Olaszország az OECD országok között (2/2) 
 
 
9.2. A kormányzati beszerzések a kormány zati szintek szerint (2013)   
(központi kormányzati szint alatt  -  központi kormányzati szintjén) 
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Az olasz közbeszerzési rendszer 

A közbeszerzési szerződéseket számos különböző szereplő ítélheti oda/kezelheti: 

 

• Körülbelül 35 000 ajánlatkérő 

• (jelenleg) 21 központi beszerző szervezet regionális szinten (nem egyenletesen 

oszlanak el az ország területén) 

• Nemzeti szinten egyetlen központi beszerző szervezet: Consip S.p.A. 

A 2014. évi LXVI. törvény létrehozta a „közbeszerzési gyűjtőpontok” állandó csoportját, 

amelyben számos különböző alany kaphat szerepet: központi beszerző szervezetek 

regionális és nemzeti szinten, beszerző konzorciumok és nagyvárosok    
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A Consip S.p.A. az olasz közbeszerzési rendszerben 

• A Consip S.p.A. egy 1997-ben létrehozott részvénytársaság, amely a Gazdasági- és 
Pénzügyminisztérium (MEF) - az egyetlen részvényes - tulajdonában van 

 

• A Consip feladata, hogy hatékonyabbá és átláthatóbbá tegye a közpénzek felhasználását, e-
közbeszerzési megoldásokat nyújtva a közigazgatás számára, öszönözve a részvételt és a 
versenyt a közbeszerzési piacon 

 

• A Consip megkapta az ISO 9001:2008 minőségtanúsítást az áruk és szolgáltatások 
beszerzésére irányuló keretszerződések és e-piacterek megtervezése, megvalósítása és 
kezelése kapcsán 
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A Consip fő tevékenységi köre 

- A Consip tevékenysége három főbb területre terjed ki: 

 

• Az árukra és szolgáltatásokra fordított közkiadások ésszerűsítési programjának 
megvalósítása infokommunikációs technológiák és innovatív beszerzési eszközök 
alkalmazása révén: keretszerződések, közigazgatási e-piactér, keretmegállapodások, 
dinamikus beszerzési rendszer, ASP pályázatok (Központi beszerzések területe) 

 

• Támogatás nyújtása az egyes igazgatási szerveknek a teljes beszerzési értéklánc mentén, 
központi beszerzési szervként is, egyedileg kötött kétoldalú megállapodások alapján 
(Vertikális beszerzés területe) 

 

• Törvény vagy ad hoc közigazgatási aktusok által ráruházott, meghatározott feladatok 
megvalósítása (Egyéb kezdeményezések területe) 
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Fő tevékenységek 

„Az árukra és szolgáltatásokra 
fordított közkiadások 

ésszerűsítési programjának” 
megvalósítása 

KÖZPONTI BESZERZÉSEK 

Támogatás nyújtása az egyes 
igazgatási szerveknek  

VERTIKÁLIS KÖZBESZERZÉS 

Törvény által ráruházott, 
meghatározott feladatok - 

mint például a digitális 
közigazgatás - megvalósítása 

EGYÉB TERÜLETEK 
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Eszközök - Keretszerződések 

  

A szállításra vagy 
kézbesítésre vonatkozó 
feltételek 

A közigazgatás és a szállító között 
kötött egyetlen szerződés 
időtartama 

A maximális mennyiség és az 
áruk/szolgáltatások jellemzői 

 
Az odaítélt áru vagy szolgáltatás  

A keretszerződés időtartama 

A szállítói oldal 
referenciapontja 

A keretszerződések (alapvetően) egyetlen odaítéléssel létrejött, rögzített feltételekkel kötött keretmegállapodások 

Keret - 
szerződések 

 
A megrendelések adatai a központi 
adattárház számára 
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Keretszerződések – a szakaszok  

Konzultáció 
megkezdése az érintett 
piaccal 
 

Igény elemzése és 
piacelemzés 
 

A lehetőségek 
azonosítása és a 
megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítése 
 

A pályázat gazdasági 
tervezése 
 

Közbeszerzési stratégia 
elkészítése 

A dokumentáció 
elkészítése 

A hatóság 
véleményének 
megszerzése 

A dokumentáció 
közzététele 

A keretszerződés 
aláírása 

A kibocsátott 
megrendelések 
nyomon követése és a 
fennmaradó 
áruk/szolgáltatások 
szállíthatósága 

Szerződéses egység / 
mennyiség / határidő 
meghosszabbítása (ha 
szükséges) 

A szállító 
kiválasztása és a 

szerződés odaítélése 

A keretszerződés 
kezelése 

Szolgáltatás szintjének 
ellenőrzése 

Felmérések elemzése 

Panaszelemzés 

Korrekciós 
intézkedések 

Az igazgatási szervek 
támogatása a beszerzés 
szakaszai során 

Megvalósíthatósági 
tanulmány és a 
közbeszerzési 

stratégia 
meghatározása  

Szolgáltatás 
szintjének 

nyomon követése 

Számos érdekelt fél részvételével történő 

döntéshozatali folyamat 

• Könyvelés 
• Jogi osztály 
• Beszerzés 
• Kutatási csoport  
• Stratégiai marketing 
•A beszerzés nyomon követésével  
foglalkozó csoport 
• GPP (zöld közbeszerzés) 
•E-közbeszerzési stratégia 
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a Consip által végzett tevékenységek 

Igény-

felmérés*  

A szállító 
kiválasztá-

sa 

Online 
megrendelés 

Jogvita Szerződés  
Odaítélése 

Szerződés és a 
pályázat 

dokumentációja 

Az áruk 
szállítása és a 
szolgáltatások 

nyújtása 

Kifizetés 

Keretszerződések: A folyamat pillanatképe 

Közigazgatás 

* A központi és a helyi közigazgatási szervek által nyújtott adatok/információk alapján 

Szolgáltatás 
színvonalá-

nak 
nyomon 
követése 
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Eszközök  – A közigazgatási e-piactér (MePA) 

 Eredetileg az uniós értékhatár(ok) alatti beszerzések részére hozták létre 

 A szállítók minősítése a minősítési hirdetményben szereplő kiválasztási szempontok 
alapján történik 

 A teljes folyamat digitális, és a jogszabályoknak történő megfelelés érdekében a digitális 
aláíráson alapul. Egyik piaci felet sem terhel díjfizetési kötelezettség 

E-piactér 

A „minősítési 
hirdetmény” 
közzétételével induló 
minősítési eljárás 
során kiválasztott 
minősített szállítók 

Szállítók 

  Központi kormány 

 Egyetemek 

 Helyi 
önkormányzat 

 Egészségügyi 
szervezetek 

Közbeszerzők 

B
es

ze
rz

és
i 

p
ia

c 

Minősítési hirdetmény 
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A közigazgatási szervek az alábbiak szerint szerezhetnek be árut és szolgáltatást a 

MEPA rendszerén keresztül: 

 

Közvetlen megrendelés: közvetlen beszerzés az áruk és szolgáltatások e-katalógusból 

történő kiválasztásával  

 

Árajánlat kérés: megállapodás az áru minőségéről és a szolgáltatás szintjéről a 

minősített szállítókkal 

MePA  – beszerzési opciók 
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Villanyszere-

lési anyagok 

és 

klímatechnikai 

berendezés 

Berendezési 

tárgyak 

Hardver és 

szoftver 
Irodaszer 

Sebészeti 

eszközök 

Egyéni 

védőfelsze-

relés 

Elektromos 

karbantar-

tási szolg. 

Képzési és 

oktatási 

szolg. 

Felvonó 

karbantartás 

Gázszolgál-

tatás 
Tisztítósze-

rek 

Nyomtató és 

fénymásoló 

felsz. 

Laboratóri-

umi felsz. 

Telekom-

munikációs 

termékek 

Irodatakarí-

tás 
Irodai és 

utcai 

jelzőberende

zések 

MePA – Elérhető termékek 
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2006. 2007. 2008. 2009. 
2010

. 
2011. 2012. 2013. 2014. 

Össz. 

 

Tranzakciók 

Megrendelés 
összértéke 

(millió euró) 

38 83 172 230 254 243 360 907 1 469 3 814 Tranzakciók 

száma: 26,1% 

árajánlat kérés 

Tranzakciók 

értéke: 65,2% 

árajánlat kérés 

Tranzakciók 

átlagos értéke 

Árajánlat kérés:  

7 000 euró 

Közv. megr.:  

1 300 euró 

 

 

%-os növ. az 
előző évhez 

képest 
28% 119% 

 
106% 

 
34% 10% -4% 48% 152% 62% 

# megrendelés  11 468 28 173 63 245 72 796 77 132 74 397 104 084 337 682 
 

523 383 
 

%-os növ. az 
előző évhez 

képest 
19% 146% 

 
124% 

 
15% 6% -4% 40% 225% 55% 

  Beszerzés 

  
#Minősített 

cégek  

868 1 156 2 088 3 027 4 556 
 

5 130 7 182 21 369 36 051 A cégek 

felosztása 

70,8% mikrováll. 

(<10 alk.) 

23,3% kisváll. 

4,5% középváll. 

1,4% nagyváll. 

#E-katalógus 1 146 1 809 3 692 5 406 6 640 
 

6 312 10 417 28 427 47 726 

 
Online tételek 

 
226 748 

 
332 465 

 
540 000 

 
1 331 915 

 

 
1 490 820 

 
1 190 32 

 
1 165 880 

 

 
3 015 074 

 
5 442 561 

      Igény 

Aktív beszerzők 1 255 
 

2 748 
 

 
4 288 

 

 
5 070 

 

 
5 339 

 

 
5 589 

 

 
8 788 

 
24 295 32 834 

Mepa - főbb számadatok 
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Eszközök  – A dinamikus beszerzési rendszer 

A Consip mindez idáig az alábbi dinamikus beszerzési rendszereket hozta létre: 

 

 DPS Farmaci (gyógyszerek és más gyógyászati termékek) 

 DPS ICT (hardver, szoftver és infokommunikációs szolgáltatások) 

 DPS Antisettici e disinfettanti (antiszeptikus és fertőtlenítő termékek) 

 DPS Derrate (élelmiszer és egyszeri felhasználásra szánt anyagok catering 

szolgáltatásokhoz) 

 DPS Ausili tecnici per persone disabili (segédeszközök fogyatékossággal élők 

számára) 
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18 év egyetlen képben... 

Beszerzési oldal 

Igény 
 oldal 

Igények 
sokszínűsége 
nagymértékű 

 Koncentrált 
 

Egységesített 
 

 

 Széttagolt 
 

 Specializált 

Igények 
sokszínűsége 
kismértékű 

•több szállító 
• rögzített feltételek 

•1 szállító 
• nem rögzített felt. 

•több szállító 
• nem rögzített felt. 

Keretmegállapodások 

 
Dinamikus beszerzési  

rendszer 

 

MEPA 

Keretszerződések  
(1 szállító + rögzített 

feltételek) 

2003/04. 

2007/08. 

2011/12. 

1999. 
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A Consip által alkalmazott beszerzési eszközök gazdasági elemzéséről 

G. L. Albano and C. Nicholas, The Law and Economics of Framework Agreements – Designing Flexible 

Solutions for Public Procurement (A keretmegállapodások jogi és gazdasági aspektusa - rugalmas 

közbeszerzési megoldások megtervezése), Cambridge University Press (megjelenés 2016-ban várható) 

 

G. L. Albano, F. Antellini-Russo, G. Castaldi and R. Zampino, Evaluating Small Businesses' Performance in 

Public e-Procurement: Evidence from the Italian Government's e-Marketplace (A kisvállalkozások 

közbeszerzésben megvalósított teljesítményének értékelése: az olasz kormány e-piacteréről származó 

információk alapján), Journal of Small Business Management (megjelenés 2015-ben várható) 


