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Működési terület 

• A közbeszerzés nagyságrendje: 

- Kormány: 57 milliárd euró 

- OECD: 120 milliárd euró 

- A különbség: egészségügyi és társadalombiztosítási 
szolgáltatások 

 

• A legfőbb beszerzések: nagymértékben decentralizáltak 

- Központi kormányzat: utak, védelem, tanácsadói 
tevékenység 

- Helyi önkormányzatok: szociális ellátás 

- Tartományok: tömegközlekedés 

- Regionális vízügyi hatóságok: víztisztító berendezések 

PIANOo Expertisecentrum aanbesteden 2 



Gazdasági Minisztérium 

• Hatáskörébe tartozik a közbeszerzési törvény 

• Az ígéretek szerint a törvény "megold minden problémát" a 
2000-es évek első felében az építőiparban tapasztalható 
csalások kapcsán 

 

• Semmilyen módon nem fogja akadályozni a beszerzés 
gyakorlati megvalósítását 

• Néhány érdekcsoport (pl. a kkv-k) erősen lobbizik a 
törvény érdekében 
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PIANOo 

Szó szerinti jelentése: Az Állami szektor beszerzéseinek 
professzionalizálása 

•Támogató szervezet (ideiglenes) 

•Az összes kormányzati szint számára (központi, helyi, függetlenek) 

•A Gazdasági Minisztériumhoz tartozik 

 

Tevékenységek: 

•Tájékoztatás: Pianodesk, a piaci szereplők találkozói, kiadványok, 
PIANOo nap (800 ember) 

•Szakértői segítségnyújtás: véleményezés, képzés, útmutatás, 
kiadványok 

•Elektronikus ajánlattétel: Tenderned 

•Az új törvény ki fogja bővíteni a tevékenységi kört: 

- Útmutató anyagok, panaszok 
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Néhány általános jellegű megjegyzés (1) 

A közbeszerzés jogi megközelítése: 

 

•Hollandiát köti az EU közbeszerzési szabályozása 

•Csakúgy, mint az összes többi tagállamot 

•De sehol nem uralják a vitát olyan mértékben a jogászok, 
mint Hollandiában 

 

 

"Ha nem jól játszunk, a szabályokat okoljuk" 
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Néhány általános jellegű megjegyzés (2) 

Teljesítésre váró feladatok a képzés terén: 

•Nem létezik hivatalos képzés a közbeszerzési szakemberek 
számára 

•Az egyetlen létező hivatalos képzés a (magánszektorbeli) 
beszerzések szakemberei számára egy esti képzés 

•Az állami szervek többsége csupán a közelmúltban (az 
elmúlt 10 évben) nevezett ki valakit közbeszerzéssel 
kapcsolatos pozícióba 

•Igen alacsony szinten 

•Általában csupán olyan irodai felszerelés kapcsán, mint 
például toll, papír; a fennmaradó részt szerződéskötésnek 
nevezik (nem beszerzésnek), és mások végzik el 
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Néhány általános jellegű megjegyzés (3) 

A régi munkamódszer: 

•Mindig a szállítók ugyanazon (kis) csoportjával dolgoznak 

- Tudják, hogy ők megfelelőek 

- Tehát csak őket hívják fel ajánlattételre 

•Ha probléma adódik "meg tudjuk oldani" 

•Csak akkor nem dolgoznak velük többet, ha nagy probléma 
van (és ők is tudják, hogy nem kapnak több felhívást) 

- Tehát megbízhatnak bennük 

 

Ez a munkamódszer hivatalosan nem jogszerű az uniós 
szabályozás szerint, 

de más esetekben még mindig nagyon gyakori. 
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