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• A prezentáció vázlata  

1.) Az ICLEI és a fenntartható közbeszerzéssel kapcsolatosan végzett munkája 

2.) Az életciklus költségek (LCC) definíciója, az LCC és a fenntartható közbeszerzés 

(SPP) 

3.) Az LCC az új közbeszerzési irányelvek tükrében 

4.) Mikor alkalmazható LCC elemzés a közbeszerzésben 

5.) Az elérhető LCC eszközök - néhány ajánlás 

6.) Jó gyakorlatok 

 



• ICLEI  

Feladata, hogy felépítse és működtesse a 
helyi önkormányzatok világméretű 
mozgalmát, melynek célja, hogy - egymásra 
épülő helyi intézkedések révén - 
kézzelfogható eredményeket érjen el a 
globális fenntarthatóság területén, különös 
tekintettel a környezeti feltételekre 

Az ICLEI 12 megapolisz, 100 szuperváros és városi 
régió, 450 nagyváros, valamint 450 kis- és 
középváros globális hálózata 
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• 
Tagság a világ minden részéről 
600 milló – 85 országban, a világ népességének 8,3%-a 

 38 országban 180 helyi önkormányzat 

Európai tagság 

Tagjaink 



• Mit jelent a fenntartható közbeszerzés? 

 Egy adott szervezet árukra, szolgáltatásokra és építési beruházásra 
vonatkozó igényének kielégítése az áruk, szolgáltatások és építési 
beruházás környezeti, társadalmi és gazdasági hatásának optimalizálásával, 
az életciklusuk teljes időtartama alatt – a bölcsőtől a sírig. 

 

Környezeti Társadalmi Gazdasági 

 John Elkington (1998), a fenntarthatóság három pillére: Társadalmi igazságosság, környezeti minőség, gazdasági prosperitás  

Fenntarthatóság 



• 
Az ICLEI fenntartható közbeszerzéssel kapcsolatosan  

végzett munkája 
 Az ICLEI célja, hogy szakmai tájékoztatást, tanácsot, hálózatépítési lehetőséget, 

képzést és eszközöket nyújtson azoknak a hatóságoknak, amelyek kiemelkedő 
minőségű, költséghatékony, fenntartható beszerzési gyakorlatokat kívánnak 
meghonosítani. 

 Legfőbb eredmények 
• Több mint 100, a fenntartható közbeszerzéssel (SPP) kapcsolatos projektben és 

kezdeményezésben való részvétel 
• Több mint 1000 ember számára nyújtott képzést 
• SPP útmutatást készített - többek között - az építőipar, az energiahatékonyság, a 

faanyagok, a textíliák, a bioüzemanyag, a tiszta járművek, a catering, a 
kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés területén 

• Kialakította a GPP eszköztárát és az első 10 GPP kritériumot  
• A Környezetvédelmi Főigazgatóság nevében elkészítette az Európai Bizottság Zöld 

beszerzési kézikönyvét  
• A Környezetvédelmi Főigazgatóság nevében működteti az Európai Bizottság GPP 

ügyfélszolgálatát  
• Kifeljesztett egy LCC – CO2 eszközt a szén-dioxid kibocsátás kiszámítására  
 



• Az életciklus költségek (LCC) definíciója 

 Egy olyan módszer, amellyel a teljes életciklusra vonatkozóan felmérhetők egy eszköz 
költségei 

 (A Környezetvédelmi Főigazgatóság definíciója) 
 
 Módszer a megállapodás szerinti alkalmazási kör értelmében megadott elemzési időszakban 

felmerülő életciklus költségek szisztematikus gazdasági felmérésére 
 (ISO15686 - Életciklus tervezés – építőipari eszközök) 

 Négy fő költségkategória:  
• Beszerzési költségek 
• Működési költségek 
• Karbantartási költségek   
• Az életciklus végéhez kapcsolódó,  
• ártalmatlanítási költségek      
 
+1 : Külső környezeti költségek                        Környezettudatos LCC módszer 

 Életciklus értékelés (LCA)  
• Egységes módszer (ISO14040), egy termékrendszer teljes életciklusa során keletkezett input 

és output mennyiség, valamint a potenciális környezeti hatások összegyűjtése és felmérése  
• „A bölcsőtől a sírig” elemzés (a gazdasági és társadalmi aspektusok tipikusan nem 

szerepelnek ebben a körben) 
 

 

 LCC módszer 



• Az LCC és a fenntartható közbeszerzés 
 Az LCC bevonása arról tanúskodik, hogy a közszféra döntéseit nemcsak a 

beszerzési ár határozza meg, hanem a teljes életciklusra kiterjedő költségek, 
továbbá környezeti megfontolások is szerepet játszhatnak 

 A szélesebb értelemben vett fenntarthatósági szempontok megfontolása jobb 
döntésekhez vezet 

 A legkedvezőbb ár/érték arány               A lehető legnagyobb érték  
       az eszköz életciklusa során 
 
 Az LCC az SPP irányelvek bevonásakor – országspecifikus 
 
 Az LCC-t az SPP kulcsfontosságú összetevőjének kellene tekinteni 

 
 Kihívások... 
• fenntartható eszközök - tipikusan - magasabb beszerzési ár 
• a meglévő LCC eszközök hozzáférhetősége? 
• hogyan alkalmazzuk az LCC eszközöket? 
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• Az LCC és az új közbeszerzési irányelvek  –  
a legfontosabb vonatkozás (1) 
 Az LCC egyike az új irányelvekben szereplő újdonságoknak 

 Az összességében legelőnyösebb ajánlatot az ár vagy költség alapján kell 
meghatározni egy olyan, költséghatékonyságon alapuló módszer alkalmazásával, 
mint például az életciklus költségek számítása..., és ez magában foglalhatja a 
legjobb ár/minőség arányt 

 A termékek életciklusán átívelő költségkategóriák (68. cikk) 

 Az ajánlatkérő által viselt költségek: beszerzési költségek, a használat 
költségei, karbantartási költségek, az életciklus végéhez kapcsolódó költségek 

 az adott áruhoz, szolgáltatáshoz vagy építési beruházáshoz annak életciklusa 
során kapcsolódó környezeti externáliáknak betudható költségek (azaz a 
klímaváltozás hatásainak csökkentésével kapcsolatos kiadások)  

 az e költségek felmérésekor alkalmazott módszer:  
• objektívan ellenőrizhető, megkülönböztetésmentes kritériumokon alapul,  
• minden érdekelt fél számára hozzáférhető,  
• a szükséges adatokat az elvárható gondossággal eljáró gazdasági szereplők 

ésszerű erőfeszítéssel rendelkezésre tudják bocsátani 
 



• Az LCC és az új közbeszerzési irányelvek  –  
a legfontosabb vonatkozás (2) 

 Az életciklus-költségek számítása opcionális 

 Amennyiben létezik közös uniós módszer, akkor az LCC kötelezővé válik 
(pl. a tiszta járművekről szóló uniós irányelv) - módszer a környezetre és 
az energiafelhasználásra gyakorolt hatás pénzben történő kifejezésére 
 
Ha a közbeszerzési eljárás során LCC alkalmazására kerül sor, akkor a 
közbeszerzési dokumentumokban fel kell tüntetni az LCC számításához 
alkalmazott módszert, valamint azt, hogy az ajánlattevőknek milyen 
adatokat kell megadniuk, tehát az átláthatóság elengedhetetlenül fontos 
 
Az LCC költségek összehasonlításakor figyelembe veendő egyedi 
aspektusok: 
•Élettartam (a csere gyakorisága) 
•Diszkont kamatláb 
•A jövőbeni költségek megbecsüléséhez  
 szükséges adatok hozzáférhetősége 
 

 



• Mikor kell alkalmazni az LCC módszert/számítást? 

 

  

 
• tehát a lehetőségek felmérése a beszerzés előtt 

A szükségletek meghatározása 

• tehát a különböző ajánlatok összsehasonlítása 

Az ajánlattétel szakasza 

• tehát a tervezésre vonatkozó információk 
összegyűjtése, értékelése 

Az ajánlattételt követő szakasz 
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• A rendelkezésre álló LCC eszközök listája (nem teljes) 

 SMART SPP életciklus-költség számítás és CO2 kibocsátás számítás (LCC-CO2 eszköz) (külön 
dia) 

 Tiszta járműpark projekt életciklus-költség számítás (Clean Fleets project LCC Tool) (külön 
dia) 

 Az Európai Bizottság életciklus-költség számítási eszköze (European Commission LCC tool) 
(külön dia) 

 Umwelt Bundesamt: Berechnungswerkzeug für Lebenszykluskosten (az életciklus költségek 
számítása - német nyelven)  

• Termékcsoportok: PC, képernyő, szerver, mosogatógép, hűtőszekrény 

 Nemzeti Közbeszerzési Ügynökség, Svédország  (angol és svéd nyelven) 
• Háztartási készülékek (mosógépek, fagyasztók, mosogatógépek, hűtőszekrények) 
• Ipari hűtőgépek és fagyasztógépek 
• Beltéri világítás, kültéri világítás 
• Járművek 

 A Dán Környezetvédelmi és Élelmezési Minisztérium életciklus-költség számítási eszköze 
(angol és dán nyelven) 

• Önkiszolgáló automaták 
• Villanykörték és világítási rendszerek  
• Irodai IT-berendezések 
• Hűtőszekrények és fagyasztók 
• Bidés WC ülőkék 

 Buy Smart+ projekt LCC eszköz  

http://www.smart-spp.eu/
http://www.smart-spp.eu/
http://www.smart-spp.eu/
http://www.smart-spp.eu/
http://www.smart-spp.eu/
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• 
SMART SPP életciklus-költség számítás és CO2 kibocsátás számítás 

(LCC-CO2 eszköz) (1) 
 Az életciklus költségek és a jelentős kibocsátások (szén-dioxid, nitrogén-monoxid és nitrogén-

dioxid, kén-dioxid, nem metán szénhidrogének) számítására szolgáló eszköz  – Felhasználói 
útmutató és Excel eszköztár (elérhető angol és spanyol nyelven) 

 Nagyon rugalmas, egy sor árura és szolgáltatásra alkalmazható eszköz, és a közbeszerzési 
eljárás különböző szakaszaiban egyaránt használható: pl. a kereskedelmi hasznosítást 
megelőző beszerzés (pl. a piaci elkötelezettség kapcsán).  

 Az összes olyan egység bevonása elengedhetetlenül szükséges, amelyeknek költségvetési 
felelőssége lehet 

 Az ajánlattevőknek bizonyítást kell szolgáltatniuk a benyújtott költségszámításra és a  
szennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozó információra vonatkozóan 



• LCC-CO2 eszköz (2) 

Developed by the Smart SPP project consortium: Ecoinstitute Barcelona, Global 2 Local, LNEG, Oekoinstitut e.V., German Federal Association for 
Ecoconsulting, Barcelona City, ESPO, Borough of Bromley, the Cascais Energy Agency, Municipality of Kolding, ICLEI  



• Tiszta járműpark LCC eszköz 

 

 

 

Mit vesz figyelembe?  
 beszerzés  
 karbantartás  
 adók és egyéb költségek 
 OLC (a teljes élettartamra megállapított 

üzemeltetési költség) környezeti 
költségek  

 maradványérték 
 infrastruktúrával kapcsolatos költségek  

Mi ez az eszköz? 
 egy Excel táblázatkezelő 
 egy sor előre elkészített minta 
 az LCC megállapítására használják 

(gépkocsik, teherautók) 
 bele lehet foglalni a teljes élettartamra 

megállapított üzemeltetési költséget is 
 előírja a tiszta járművekről szóló irányelv 

Developed by Clean Fleets project consortium: TfL, City of Zagreb, City of Palencia, City of Rotterdam, City of Stickholm, Sofia Municipality, City of Bremen, Compania de 
Transport Public, Freiburger Verkehrs AG, ICLEI  



• Az Európai Bizottság életciklus-költség számítási eszköze 

  Az LCC alkalmazása a hatóságok körében korlátozott                   a Bizottság egyedi termékek 
esetében alkalmazható LCC eszközön dolgozik 

 Az eszköz alkalmazása:  
A közvetett költségeket (azaz a biztosítási költségeket, a hitelköltségeket, stb.) az 
eszköz nem veszi figyelembe  
A diszkont kamatlábakat a felhasználóknak kell megadniuk 
Az energiafelhasználás, valamint a fogyóeszközök árát a felhasználóknak kell 
megadniuk 

 A környezeti hatások négy kategóriáját alkalmazzák: Emberi egészség, Ökoszisztéma, 
Kutatás rendelkezésre állása, Klímaváltozás                       ReCIPe módszer a hatás 
kiszámítására 

 Kérjük, vegyék figyelembe, hogy ez az eszköz még  

fejlesztés alatt áll. Valamikor 2016-ban lesz elérhető 

 További információkat  az e témában idén  

 megrendezett webináriumon találhatnak 
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•    Jó gyakorlatok - néhány példa (1) 

1. Energiamegtakarítás – Kolding város (Dánia) 

• A meglévő villanykörték helyettesítése energiahatékony LED fényforrásokkal 

• SMART SPP LCC-CO2 eszközt alkalmaztak az ajánlatok összehasonlítására 

• A diszkont kamatláb és az inflációs ráta a Nemzeti Bank és a Statisztikai 
Hivatal adatain, míg az áramfogyasztással kapcsolatos árak és a szén-dioxid 
kibocsátási tényezők a város önkormányzatának villamosenergia-
szolgáltatójától származó adatokon alapultak 

• Kihívás: több mint 200 fényforrás beszerzéséről volt szó, az eszköz nem 
képes ilyen sok értéket kezelni, így súlyozott életciklus számítást használtak 
az ajánlatonkénti értékek kiszámítására 

• A többi szempont, azaz az energiahatékonyság és a fény minőségének 
figyelembe vétele nyomán a legalacsonyabb életciklus költséget tartalmazó 
ajánlat nem volt azonos az összességében legelőnyösebb ajánlattal.  

• Az eszköz meghatározta, hogy melyik a legalacsonyabb életciklus költséget 
tartalmazó ajánlat és kimutatta, hogy - a fontossági sorrend szerint - melyek 
az összességében legelőnyösebb ajánlatok 



•     Jó gyakorlatok – néhány példa (2) 
2. Költséghatékony járműbeszerzés – Berlin (Németország) 

• A német rendőrség „tiszta” rendőrautókat szerez be 

• A tiszta járművekről szóló irányelv értelmében az ajánlatkérők kötelesek 
figyelembe venni az energiafogyasztást és a kibocsátások mennyiségét a 
beszerzés során 

• Két lépéses odaítélési folyamat: 

 A műszaki szempontok (az összes pontszám 40%-a) és az LCC - amely 
magában foglalja a pénzügyi és környezeti költségeket - (az összes pontszám 
60%-a) felmérése 

 Ezt követően az 1. lépésben legmagasabb pontszámot elért ajánlatot 
kizárólag a beszerzési ár figyelembe vételével hasonlították össze a 
maximum 10%-kal kevesebb pontszámot elért ajánlatokkal, majd az ezek 
alapján legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatnak ítélték oda a szerződést 

• A környezeti költségeket az alábbiak alapján számították: a) üzemanyag 
fogyasztás, b) energiafogyasztás, c) szén-dioxid kibocsátás, d) nitrogén-oxidok, 
e) nem metán szénhidrogének és f) részecskekibocsátás.  

 



• Linkek az Európai Bizottságtól származó  
további jó gyakorlatokhoz 

• Egy energiaszolgáltató cég (ESCO) lecsökkentette az energiafelhasználást a 
középületekben Vantaa városában, Finnországban 

• Bútorok és háztartási gépek szociális lakásépítési projektekhez - VISESA, Baszkföld, 
Spanyolország 

• Környezetbarát Irodai IT-berendezések, Stockholm, Svédország 

• Energiahatékony külső világítás beszerzése, Cascais, Portugália 

• Zöldáram és tiszta járművek, Nemzeti Közbeszerzési Ügynökség, Szlovénia 

• Az életciklus elemzés és a szén-dioxid kibocsátáshoz kapcsolódó teljesítmény 
felhasználása az ajánlattevők elérésére – Rijkswaterstaat, Hollandia  
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Köszönöm a figyelmet! 
 

További kérdések?  
Vagy tudomása van további jó gyakorlatokról?  

Lépjen velünk kapcsolatba! 
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