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A prezentáció fő pontjai

• A közbeszerzési folyamat elektronikus környezetbe 
történő átültetése Litvániában 

• Központi Közbeszerzési Tájékoztatási Rendszer
• Eredmények
• A felmerült problémák és a legnagyobb kihívások
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Elektronikus beszerzési folyamat

E-sourcing
az ajánlatkérő által végzett előkészítő tevékenységek, melyek során 
összegyűjti és felhasználja a minőségi leírások elkészítéséhez 
szükséges, az érdekelt felektől származó megjegyzéseket.
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egy olyan közbeszerzési folyamat, amely elektronikus környezetben zajlik le. A 
folyamaton belül el lehet különíteni egymástól egy odaítélés előtti,  és egy 
odaítélés utáni szakaszt, és az ezeken belüli alszakaszokat:

Az odaítélést megelőző 
alszakaszok

Elektronikus
hirdetmény a közbeszerzési hirdetmények közzététele elektronikus formában.

Elektronikus 
hozzáférés

a dokumentációhoz, az azokhoz fűzött magyarázatokhoz, kérdésekhez, 
válaszokhoz, eredményekhez, és más kapcsolódó dokumentumokhoz 
való elektronikus hozzáférés.

Elektronikus 
ajánlatkérés

a pályázat elektronikus környezetbe történő beültetése; az 
elektronikus ajánlatok előkészítése és benyújtása.

Elektronikus 
odaítélés

az elektronikus ajánlatok felbontása, értékelése és a szerződés 
odaítélése a legkedvezőbb ajánlattevő számára; ideértve a 
keretmegállapodásokat és az elektronikus árlejtést is.
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Elektronikus beszerzési folyamat

Elektronikus
szerződés

Elektronikus
szerződés

az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő közötti
szerződés/megállapodás megkötése, életbe léptetése és folyamatos
ellenőrzése.

Elektronikus
katalógus

Elektronikus
katalógus

online rendelés az elektronikus katalógusokból, a beszerzés típusa 
(áru/szolgáltatások/építési beruházás) szerint lebontva.
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Az odaítélést követő 
alszakaszok

Elektronikus
megrendelés
Elektronikus
megrendelés

a megrendelések elektronikus úton történő benyújtása, majd 
elfogadása.

Elektronikus
számlázás

Elektronikus
számlázás

a számlák elektronikus formában történő kiállítása, megküldése és 
érvényesítése. 

Elektronikus
kifizetés

Elektronikus
kifizetés elektronikus úton történő kifizetés, és ennek érvényesítése.
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A közbeszerzési folyamat elektronikus 
környezetbe történő átültetése 
Litvániában

PPM 
IS

• lehetővé teszi a közbeszerzési hirdetmények és közbeszerzési
jelentések elektronikus környezetben, Internet-alapú eszközök
alkalmazásával történő előkészítését és benyújtását.

I. lépés Közbeszerzés-ellenőrzési Tájékoztató
Rendszer (létrehozás: 2002) 

II. lépés Központi Közbeszerzési Portál
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CPP IS

CVPP

IS

• lehetővé teszi a közbeszerzési hirdetmények és dokumentációk
elektronikus környezetben, Internet-alapú eszközök
alkalmazásával történő közzétételét. Továbbá a gazdasági
szereplők által használt elektronikus katalógusok, melyeknek
köszönhetően online hozzáférhetővé tehetik termékeiket. 

II. lépés Központi Közbeszerzési Portál
(létrehozás: 2004)

• lehetővé teszi a közbeszerzés teljes folyamatának elektronikus
környezetben történő megszervezését és végrehajtását, beleértve a 
PPM IS és CVPP funkcionalitást

III. lépés Központi Közbeszerzési Tájékoztatási
Rendszer (CPP IS) (létrehozás: 2008)
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A CPP IS céljai

• A közbeszerzésben való részvétel kapcsán az 
ajánlattevők által viselt költségek csökkentése.

• A közbeszerzési folyamatok gyorsabbá tétele. 
• Lehetővé tenni az ajánlatkérők számára, hogy több 

különböző közbeszerzési eljárást alkalmazzanak.   
• Az ajánlatkérők emberi erőforrásainak 
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• Az ajánlatkérők emberi erőforrásainak 
hatékonyabb alkalmazása. 

• A közbeszerzési audit és kontrolling lehetőségek 
javítása.

• A közbeszerzés átláthatóbbá tétele. 
• A kkv-k közbeszerzésben való részvételének 

előmozdítása.  
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hozzáférése van az 
ajánlatokhoz (az 
ajánlatkérő 
engedélyével) az 
ellenőrzés elvégzése 
céljából;

Központi Közbeszerzési Tájékoztatási Rendszer

•megszervezik a közbeszerzési 
eljárásokat;
•közzéteszi a terveket, TS 
projekteket, fogadja az 
észrevételeket;
•benyújtja a hirdetményeket a 
PPO részére, közzététel, vagy 
a potenciális ajánlattevők 
árajánlatára vonatkozó 
elektronikus kérelem céljából;
•közzéteszi a dokumentációt, 
az ahhoz fűzött 
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Engedéllyel rendelkező
ajánlatkérők 

Közbeszerzési HivatalÁllami Számvevőszék és 
más ellenőrző szervek

Tender 
module Public 

module 

In
te

g
ra

ti
o

n
  e

n
v

ir
o

n
m

e
n

t

•közigazgatási rendszer, konzultál a 
felhasználókkal;
•ellenőrzi és közzéteszi a 
hirdetményeket;
•hozzáférése van az ajánlatokhoz (az 
ajánlatkérő engedélyével) az ellenőrzés 
elvégzése céljából;
•előkészíti és közzéteszi a 
közbeszerzéssel kapcsolatos 
információkat;
•számadást készít az ajánlatokról 
(elkészíti az éves statisztikai 
jelentéseket).

•hozzáfér a dokumentációhoz és más vonatkozó információkhoz;
• benyújtja a digitális aláírással ellátott ajánlatokat; 
• észrevételeket küld  a tenderleírások kapcsán, 

kérdéseket küld az ajánlattevőnek és válaszokat kap ; 
• rövid szakmai életrajzot nyújt be, és megjelöli szakmai érdeklődési 
területét  

hozzáfér a 
hirdetményekhez, a 
dokumentációhoz, 
az azokhoz fűzött 
magyarázatokhoz 
és más vonatkozó 
információkhoz 

az ahhoz fűzött 
magyarázatokat és a pályázat 
eredményeit; 
•hozzáfér közbeszerzéssel 
kapcsolatos információkhoz ;
• stb. 
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Engedéllyel rendelkező 
ajánlattevők

Névtelen

E-notices & 
reports
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24/7  access from anywhere 



Eredmények
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E-sourcing
Elektronikus
hirdetmény

Elektronikus
hozzáférés

Elektronikus
ajánlatkérés

Elektronikus
odaítélés

Elektronikus
szerződés

Elektronikus
katalógus

Elektronikus
megrendelés

Elektronikus
számlázás

Elektronikus
kifizetés

2009. szeptember 15-től kötelező:

•a dokumentáció közzététele, beleértve a műszaki leírást, a 
magyarázatokat, a kérdéseket és a válaszokat is (2004-2009 között 

Központi ajánlatkérői katalógus (CPO)
Az ajánlatkérőknek abban az esetben kell 

alkalmazniuk, ha a szerződés tárgya szerepel 
az e-katalógusban 

Az elektronikus 
számlázással történő 
integrációt követően 

8IPPC 2011. 
Magyarország

magyarázatokat, a kérdéseket és a válaszokat is (2004-2009 között 
hozzáférhető, de nem kötelező);
• az éves közbeszerzés értéke legalább 50 %-ának CVP IS rendszerben 
történő megvalósítása.

Az elektronikus szerződéskötés hozzáférhető, de nem kötelező.

2010-től kötelező:

•az éves közbeszerzési terv közzététele;
•a nagyértékű pályázatokkal kapcsolatos műszaki leírások közzététele. 
(2012-től az összes ajánlat esetében kötelező lesz).

2010. az első dinamikus beszerzési rendszer. Jelenleg 5 dinamikus 
beszerzési rendszer van (11 ajánlat). 

Eddig több, mint 25 elektronikus árlejtés valósult meg. 

integrációt követően 
lesz hozzáférhető (a 
Pénzügyminisztérium 
ebben az évben kezdte 
meg a projektet.)



A felhasználók száma
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10954

6565

A regisztráció kötelező az alábbiak számára:

•Az összes ajánlatkérő; 

• Az elektronikus ajánlatot benyújtani 
szándékozó ajánlattevők számára. 

A hirdetményekhez, dokumentációhoz és más 

Jelenleg körülbelül 40.000 felhasználó van, több, mint 17.000 
regisztrált fél ( jogi személyek és egyének) részéről.
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Suppliers

Contracting authorities/entities

A hirdetményekhez, dokumentációhoz és más 
nyilvános információkhoz való hozzáféréshez 
nem szükséges regisztrálni.



Lithuania  10575 Latvia 85

Germany 45 Estonia 32

Poland 28 UK 26

Czech 23 Finland 15

USA 13 France 13

Italy 12 Sweden 12

Spain 9 Denmark 7

Norway 6 Netherlands 6

Russia 5 Austria 4

Ukraine 4 Korea 4

Az ajánlattevők földrajzi 
elhelyezkedése
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Switzerland 3 Belgium 3

Greece 2 Slovenia 2

Israel 2 China 2

Canada 2 Luxemburg 2

Ireland 1 Hungary 1

South Africa 1 Bulgaria 1

Portugal 1 Slovakia 1

Kazakhstan 1 Moldova 1

India 1 Australia 1

Chroatia 1 Turkey 1
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Magyarország

10

A Központi Közbeszerzési Tájékoztatási Rendszerben 40 országból vesznek részt regisztrált 
ajánlattevık. 10575 Litvániából és 379 (3,5 %) más országokból.



Azon hagyományos és elektronikus közbeszerzések, amelyek 
esetében ajánlati felhívást tettek közzé (mennyiség)

(2009. szeptember - 2011. szeptember)
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Skelbiami "elektroniniai" pirkimai 92 276 366 395 403 499 649 789 815 837 707 792 859 964 1022 937 795 947 1179 1212 1319 1290 1064 1103 1007

Skelbiami "tradiciniai" pirkimai 310 536 588 547 447 438 483 507 517 476 414 422 451 395 377 334 260 362 457 463 411 436 339 327 388
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Azon hagyományos és elektronikus közbeszerzések, 
amelyek esetében ajánlati felhívást tettek közzé (érték)

(2011. I-III. negyedév) 

A szerződés 
aláírásának időszaka 

A közbeszerzés nagyságrendje*
(kivéve a kisértékű beszerzések), millió Lt

Elektronikus-közbeszerzés 
nagyságrendje, proc. A közbeszerzés 

nagyságrendje

Elektronikus-
közbeszerzés 

nagyságrendje 

1 2 3 4 (3/2)

2011. I. negyedév 1.468,1 934,4 63,6%
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2011. II. negyedév 2.229,3 1.716,6 77,0%

2011. III. negyedév 2.725,3 2.057,2 75,5%

Össz. 6.422,7 4.708,2 73,3%

*A táblázatban azon közbeszerzések értéke szerepel, amelyek kapcsán ajánlati felhívást tettek közzé. A tárgyalásos 
eljárások és az alacsony értékű közbeszerzések (kevesebb, mint 100.ooo Lt a szolgáltatások /áruk, és kevesebb, mint 
500.000 Lt az építési beruházások esetében) értéke nincs beleszámítva.
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Azon elektronikus közbeszerzések értéke, amelyek esetében ajánlati felhívást tettek közzé, 2010 
novembere óta 10%-kal nıtt
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•Nem tervezték be az ajánlatok mennyiségét és a felhasználói aktivitást, ami befolyásolta 
a rendszer stabilitását.  

•A törvény nagyobb mértékben igazodik a hagyományos eljárásokhoz.

•Nem tisztázott, hogy mit kell tenni, ha az ajánlattevő a rendszer technikai problémái 
miatt nem tudja benyújtani ajánlatát. 

•Nem tisztázott, hogy lehetőség van-e interaktív közbeszerzési bizottsági ülések 
megszervezésére. 

•Nem létezik egységes minta az elektronikus dokumentumok és azok jogszerűvé tétele 
tekintetében

A felmerült problémák
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•Nem létezik közös szabályozás a közbeszerzésben alkalmazandó elektronikus aláírás 
tekintetében.

•Sokan hozzá vannak szokva egy másfajta munkamódszerhez, és arra használják a 
rendszert, hogy beszkennelt dokumentumokat küldjenek ahelyett, hogy idő- és 
forrásmegtakarítás céljából az egész rendszert funkcionálisan alkalmaznák.

•Nem hallottak az elektronikus dokumentumokról és az elektronikus aláírásról, és 
vonakodnak elfogadni azokat. 

•Bonyolult könyvvizsgálás.



•Összpontosítani kell a fokozottabb stabilitásra és biztonságra.
•Javítani kell a User interface-t, hogy felhasználóbarát legyen, és 
könnyebben tudják használni a különböző számítógépes 
ismeretekkel rendelkező felhasználók. 
•Az E-leaning module kifejlesztése.
•Az elektronikus aláírás érvényesítésének biztosítása a különböző 
országok felhasználói számára.  
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Főbb kihívások

országok felhasználói számára.  
•Jobban strukturált adatkeresés lehetővé tétele, jobb és egyszerűbb 
könyvvizsgálat.
•Ugyanazon adatok kettős szerepeltetésének kiküszöbölése. 
•Egységesítés a Központi ajánlatkérői e-katalógussal és a 
Pénzügyminisztérium “E-involve" fejlesztési rendszerével; közös 
felhasználói engedély.
•Nagyobb mértékű átláthatóság az odaítélést követő szakaszokban.
•Elektronikus dokumentumok és azok kezelési normái a 
dokumentáció és az elektronikus ajánlattétel céljából 
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Köszönöm a figyelmet!

Irina Zalužnaja
Az Elektronikus Közbeszerzés-Fejlesztési Osztály osztályvezetı-

helyettese  
Litván  Közbeszerzési  

Hivatal 

Litván Közbeszerzési  
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Tel: + 370 5 213 3238
E-mail: irina.zaluznaja@vpt.lt

http://www.vpt.lt http://www.cvpp.lt https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
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