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Felelősségkizáró nyilatkozat:
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szűkítse. Amennyiben a közlemény az uniós jogszabályok értelmezéseként fogható fel,
hangsúlyozandó, hogy az uniós jog kötelező erejű értelmezése az Európai Unió Bíróságának
hatáskörébe tartozik.
A közleményben említett példák uniós jognak való megfelelését nem ellenőriztük. Az ekompetenciaközponton belül célszerű elektronikus példatárat létrehozni a még tartalmasabb
tapasztalatcsere érdekében.
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Ez az iránymutatás, amelynek elfogadására a „Megújított európai kutatási és innovációs stratégia
– Európa esélye a technológiai vezető szerepének kialakítására” c. közleménnyel, valamint a
Bizottságnak az uniós vezetők 2018. május 16-án Szófiában tartott, az adatvédelemről és a
digitális egységes piacról szóló nem hivatalos üléséhez való hozzájárulásával összefüggésben
került sor, tömören bemutatja az innovációs közbeszerzés alapvető szempontjait: azt, hogy miért
fontos, kik az érdekeltjei, és hogyan hajtható végre.
A 2017. októberi közbeszerzési csomag1 keretében konzultáció indult az érdekeltekkel az
iránymutatásról. Ez a dokumentum a konzultáció során kapott számos választ tükrözi.
Részletessége szándékosan olyan mértékű, hogy ezáltal elérhesse a legszélesebb szakmai
közönséget (közbeszerzőket, politikai döntéshozókat, beszállítókat), és felkelthesse azok
érdeklődését is, akik eddig nem foglalkoztak a kérdéssel, nem tartották érintettnek magukat, vagy
bizonytalanok voltak. A dokumentumban még a legfelkészültebb olvasók is találnak hasznos
hivatkozásokat friss kezdeményezésekre és példákra.
A 2014. évi korszerűsített közbeszerzési irányelvek2 a közbeszerzők és a gazdasági szereplők
azon igényeinek megfelelően módosították a közbeszerzés keretét, amelyek a technológiai
fejlemények, a gazdasági trendek, valamint a fenntartható állami kiadásokra irányuló egyre
nagyobb társadalmi figyelem hatására merültek fel.
A közbeszerzési szabályok már nem csupán a beszerzés módjára vonatkoznak, hanem teret
engednek a beszerzés tárgyával kapcsolatos ösztönzőknek is, mégpedig azok előírása nélkül. Az
adófizetők pénzének helyes elköltésére vonatkozó célkitűzés az állami szervezetek elsődleges
igényeinek kielégítésén túl új dimenziókkal gazdagodik. Minden közbeszerzés esetében a
közvéleményt jogosan foglalkoztatja az, hogy a beszerzett megoldás nemcsak formailag
megfelelő-e, hanem a minőség, a költséghatékonyság, a környezeti és társadalmi hatás
szempontjából is a legnagyobb hozzáadott értéket képviseli-e, továbbá teremt-e
lehetőségeket a beszállítói piacon.
Az innovációs közbeszerzés a felsorolt szempontok mindegyikére kiterjed. Utat nyit az olyan
jobb minőségű és hatékonyabb megoldásoknak, amelyek előtérbe helyezik a környezeti és
társadalmi előnyöket, a nagyobb költséghatékonyságot, valamint a vállalkozások előtt nyíló
új üzleti lehetőségeket.
A jelen iránymutatás felépítése ennek megfelelően a következő:
Az 1. fejezet pontosítja az innovációs közbeszerzés fogalmát, átfogó vetületét, valamint
hozzáadott értékét.
A 2. fejezet felvázolja az innovációs közbeszerzés stratégiai alkalmazásához szükséges
szakpolitikai keretet.
A 3. fejezet felvázolja, hogy miképpen tehető elérhetővé a közbeszerzés az
innovátorok, többek között az induló vállalkozások és az innovatív kkv-k
számára.

1
2

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3543_en.htm
Ebben a dokumentumban a „korszerűsített közbeszerzési irányelvek” és a „korszerűsített uniós
szabályok” kifejezés a 2014/23/EU, a 2014/24/EU, valamint a 2014/25/EU irányelvet jelöli. A
konkrét cikkekre történő hivatkozások a 2014/24/EU irányelv rendelkezéseire vonatkoznak, azonban
az említett elvek többsége a 2014/23/EU és a 2014/25/EU irányelvre is alkalmazandó.
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A 4. fejezet bemutatja, hogy a közbeszerzési eljárások alkalmazása hogyan
korszerűsítheti innovatív megoldásokkal a közszolgáltatásokat, továbbá hogyan
segítheti elő a növekedést és a munkahelyteremtést.
Ebből az iránymutatásból inspirációt meríthet a közbeszerzés valamennyi szereplője:




a közbeszerzési tisztviselők;
a beszerzett megoldások végfelhasználói;
a szakmai és politikai döntéshozók, akik alapvetően járulnak hozzá a kedvező feltételek
megteremtéséhez; valamint
a beszállítók, akik innovatív megoldásaikkal versenyképesebbé válhatnak a
közbeszerzések terén.
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AZ INNOVÁCIÓS KÖZBESZERZÉS BEMUTATÁSA

1.1 Érvek az innovációs közbeszerzés mellett
1.1.1 Színvonalasabb közszolgáltatás nyújtása optimalizált költségvetésből
Egy innovatív megoldást ritkán szereznek be kizárólag annak innovatív jellege miatt. A legtöbb
esetben egy innovatív megoldás akkor válik érdekessé a közbeszerzők számára, amikor
optimalizált költségek mellett teszi lehetővé hasonló – vagy akár jobb – eredmények elérését.
P ÉLDA

AZ INNOVÁCIÓ OPTIMALIZÁLT KÖLTSÉGEK MELLETT SEGÍTI ELŐ A
BETEGEKNÉL ELÉRT EREDMÉNYEK JAVÍTÁSÁT :
Innovatív megközelítés a beültethető defibrillátorok beszerzésében

Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Spanyolország, az Egyesült Királyság, Hollandia és Olaszország vezető kórházai a hirtelen
szívroham kockázatának kitett betegeknél alkalmazott összetett eszközzel, a beültethető
kardioverter-defibrillátorral (ICD) összefüggő költségek kezelésére kerestek megoldást.
Költségvetésük kötött volt, ugyanakkor a kereslet nőtt.
Mit tettek másképpen?
A közbeszerzők általános célja az volt, hogy az ellátási költségeket a kórházi látogatások
számának távoli kontrollvizsgálatok segítségével történő csökkentésével optimalizálják. Ennek
érdekében először is az eszközalapú beszerzésről a szolgáltatásalapú beszerzésre helyezték át a
hangsúlyt. Másodszor: a kockázatok megoszlottak a kórházak és a vállalkozó között.
Harmadszor: a kifizetés egy részét (a teljes összeg 3 %-át) az eredményektől tették függővé.
Milyen eredmény született?
Az új megközelítés 9,8 %-kal csökkentette a kórházi látogatások számát. Ezenfelül az ICD által
adott nem megfelelő sokk, amely növeli a halál kockázatát, 29 %-kal kisebb arányban fordult elő,
a beültetések pedig a korábbi megközelítés 90 %-os mutatójához képest az esetek 98,12 %-ában
sikeresek voltak.
Részletek a következő címen olvashatók:
http://stopandgoproject.eu
(A versenyképességi és innovációs keretprogram, valamint az IKT-politika támogatásának
programja által társfinanszírozott projekt)
P ÉLDA

INNOVÁCIÓVAL

A
KÖZSZOLGÁLTATÁS
KEVÉSBÉ
ADÓFIZETŐKET ÉS A KÖRNYEZETET EGYARÁNT :
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AZ

A londoni metró kivilágítása
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
A londoni tömegközlekedési vállalatnak (Transport for London, TfL) öt év alatt 2,5 milliárd
fonttal kellett csökkentenie költségeit, ugyanakkor ahhoz a célkitűzéshez is hozzá kellett járulnia,
hogy London az 1990-es szint 60 %-ára mérsékelje szén-dioxid-kibocsátását. Ennek hatására a
TfL megvizsgálta a londoni metróban alkalmazott fluoreszcens fényforrások beépítési,
karbantartási és energiaköltségeit.
Mit tettek másképpen?
A TfL üzleti esettanulmányt készített, amelynek keretében megvizsgálta a LED-világítás
életciklusköltségeit és hasznát annak megállapítása céljából, hogy az újabb technológiára
irányuló beruházás megtérülne-e, és ha igen, mikor. A vizsgálat kimutatta, hogy bár a LEDvilágítás bevezetésének rövid távú költségei meghaladnák a jelenlegi szintet, a közép- és hosszú
távon elérhető haszon, különösen a munka- és energiaköltségek megtakarítása bőven
ellensúlyozná a kezdeti költségeket.
A vizsgálat segítségével a TfL mérsékelhette a beruházás kezdeti kockázatait is: LED-világítást
először a mozgólépcsők fölött és az éjszaka megközelíthető területeken építettek be, ahol a
hagyományos világítás költsége, ezáltal pedig az megtakarítási potenciál a legmagasabb volt. A
kezdeti megtakarítások lehetővé tették a LED-világítás beépítését a londoni metróhálózat egyéb
részein is.
Milyen eredmény született?
A nyolcéves, 8 millió font értékű keretszerződés a LED-világítás bevezetésével 50 %-os
megtakarítást eredményez, amely több millió fontot tesz ki. A hosszú távú ár-érték arány
vizsgálata emellett olyan termékek kiválasztását eredményezte, amelyek ötször-, illetve hatszor
alacsonyabb energiafelhasználása valódi környezetvédelmi előnyt jelent.
Részletek a következő címen olvashatók:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue64_Case_Study_128_London.pdf
(Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) által társfinanszírozott projekt)

1.1.2 Egy újonnan megjelenő igény kezelése
Bizonyos esetekben az innovációs közbeszerzésnek kielégítetlen igényekre, illetve olyan új
elvárásokra kell választ adnia, amelyek a piacon elérhető megoldásokkal nem kezelhetők
megfelelően.
P ÉLDA AZ INNOVÁCIÓ TÁRSADALMI VÁLTOZÁSRA AD VÁLASZT:
A hallgatók ösztönzése a technológiával segített tanulásra
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Ma sok gyermeket jobban érdekelnek a számítógépes játékok, mint a matematika vagy a
tudományok. Az alsóbb és a felsőoktatásban egyaránt nő a lemorzsolódási arány, mivel e „nehéz”
tárgyak iránt egyre kisebb a lelkesedés. Ez rontja a következő generációs európaiak esélyét arra,
hogy megfelelő munkahelyet találjanak az egyre inkább tudásalapú gazdaságban.
Mit tettek másképpen?
Halmstad (Svédország), Viladecans (Spanyolország), Magdeburg (Németország) és Konnevesi
(Finnország) egyes iskolái elhatározták, hogy közös beszerzéssel próbálják meg leküzdeni a
kihívást. Kutatási és fejlesztési feladatokkal bíztak meg hét innovatív beszállítót, majd tesztelték
és összehasonlították az általuk kínált megoldásokat. A hét beszállító közül négy jutott el a
prototípuskészítés szakaszába, utóbbiak közül pedig kettő fejleszthetett innovatív eszközöket,
5

amelyeket az iskolák bevezettek. Az eszközök a viselkedési minták folyamatos elemzésével,
valamint a mesterséges intelligencia segítségével személyre szabottabb, a játékhoz hasonló
tanulási élményhez juttatják az általános- és középiskolás gyermekeket.
Milyen eredmény született?
A négy országban több mint 600 tanuló és 45 pedagógus bevonásával elvégzett tesztek szerint az
új megoldások hatására a tanulók 55-75 %-kal motiváltabbak és sikeresebbek is a matematika, a
technológia, a fizika és a kémia tanulásában, egyúttal nagyobb valószínűséggel választják e
területeket szakmai pályafutásukhoz. Az innovatív megoldások emellett a tanárok tervezési és
értékelési idejét 30-40 %-kal csökkentik, az iskolák pedig megtakarításokat érhetnek el a
tananyagok terén.
Részletek a következő címen olvashatók:
www.imaile.eu
(A Horizont 2020 keretprogram által társfinanszírozott projekt)

1.1.3 A közszolgáltatások korszerűsítése
Az innovációs közbeszerzés közelítheti a közszolgáltatások nyújtásának módját az egyre inkább
technofil, környezetileg felelős és társadalmilag tudatos polgár elvárásaihoz, egyúttal javíthatja a
közszolgáltatási élményt.
P ÉLDA AZ

INNOVÁCIÓ

CSÖKKENTI

A

KÖZIGAZGATÁSI

SZERVEK

GÉPJÁRMŰHASZNÁLATÁT :

A portugál egészségügyi minisztérium közös gépjárműflotta-kezelő
platformja
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
A portugál egészségügyi minisztérium célul tűzte ki, hogy optimalizálja a minisztérium és a
portugál állami egészségügyi intézmények keretébe tartozó szolgálatok által használt
gépjárműflotta útvonalkezelését, továbbá csökkenti a flotta környezeti hatását és teljes költségét.
Mit tettek másképpen?
Új járművek vásárlása helyett az egészségügyi minisztérium újragondolta a gépjárműflotta
lehetséges felhasználási módját. Olyan elektronikus platformot képzelt el, amely teljes körűen
központosítja a gépjárműflotta használatával kapcsolatos információkat. 2017-ben az
egészségügyi minisztérium közös gépjárműflotta-kezelő platformját (GPFMS) külső vállalkozó
szállította le, ennek kiválasztása olyan közbeszerzési eljárás útján történt, amelyben az elvárt
eredményeket funkcionális követelmények formájában adták meg.
Milyen eredmény született?
A platform révén a felhasználók megoszthatják az összes rendelkezésre álló erőforrást (járművet
és útvonalat). Ezáltal csökken a járművek száma, a járműhasználattal összefüggő biztosítási,
üzemanyag-, karbantartási stb. költség, valamint a környezeti hatás. A platform segítségével
emellett kimutatások készíthetők az erőforrások valós idejű felhasználásáról, amelyekből a
gépjárműflotta hatékony, átlátható és tudatos tervezését, kezelését, használatát és ellenőrzését
ösztönző mutatószámok állíthatók elő.
Részletek a következő címen olvashatók:
http://spms.min-saude.pt/2016/05/spms-desenvolve-gestao-partilhada-frota-do-ministerio-dasaude
P ÉLDA AZ INNOVÁCIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI AGGÁLYOKRA AD VÁLASZT :
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A vízellátás védelme
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Ausztriában az érmegyártás után visszamaradó víz vegyianyag-tartalma meghaladta a
jogszabályban meghatározott határértékeket.
Mit tettek másképpen?
Ausztria szövetségi közbeszerzési ügynöksége háromfordulós közbeszerzési eljárást hirdetett
annak érdekében, hogy innovatív megoldást találjon az érmegyártást végző szervezet, az Osztrák
Pénzverde számára. A meghívott potenciális beszállítóknak be kellett mutatniuk korábbi
innovációs tevékenységüket. A szerződéses feltételek tartalmazták a pontos vízkezelési
célértékeket.
Milyen eredmény született?
A kiválasztott, könnyen telepíthető vákuumporlasztó mechanizmus a részecskék széles körét
(többek között a fémeket, galvanizáló anyagokat, valamint fotó- és nyomdatechnológiai,
gyógyszeripari élelmiszeripari szermaradékokat) kiszűri, ezáltal sokféle ágazatban alkalmazható.
Emellett az Osztrák Pénzverde édesvízigénye 97 %-kal csökkent, amivel évente 4 millió liter
vizet takarítanak meg.
Részletek a következő címen olvashatók:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue58_Case_Study117_BBG_Austria.pdf

1.1.4 Segítség az induló vállalkozások és innovatív kkv-k létrehozásához és
növekedéséhez
Uniós szinten a közbeszerzők vásárlóereje a GDP mintegy 14 %-át3 teszi ki. Európa számos
területén jelentős arányt képvisel a helyi gazdaságon belül. Ez azt jelenti, hogy a közbeszerzők
ösztönözhetik az innovációt a piacon már régóta tevékenykedő szereplők körében, ugyanakkor
létfontosságú lehetőségeket adhatnak azoknak a kkv-knak és új innovatív vállalkozásoknak is,
amelyek a kielégítetlen igényekre megoldást nyújthatnak, de nehézséget okoz számukra azok
piacra juttatása.
A fő vásárlóként eljáró közbeszerzők lehetőséget nyújthatnak az innovatív vállalkozásoknak arra,
hogy éles környezetben teszteljék új megoldásaikat. Mindemellett azzal, hogy e vállalkozások
vásárlójaként jelennek meg és ezáltal növelik azok forgalmát, az ajánlatkérő szervek további
állami és magánbefektetőket ösztönözhetnek a vállalkozások tevékenységére irányuló
befektetésekre.
AZ UNIÓ ÁLTAL FINANSZÍROZOTT KERESKEDELMI HASZNOSÍTÁST MEGELŐZŐ
4

KÖZBESZERZÉSEKRŐL KÉSZÍTETT FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

3

4

http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en
A közbeszerzési mutatókról készült éves tanulmány a következő címen érhető el:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/studies-networks_en
Az alábbi 4.2.3.2. szakaszban meghatározott kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzés
olyan megközelítés, amely az irányelv alkalmazása alól a 14. cikkben biztosított kivétel alapján több
gazdasági szereplőtől szerez be kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat. Erre akkor kerül sor, amikor a
közbeszerző nem kizárólagosan hasznosítja a kutatás-fejlesztési szolgáltatási szerződésből származó
előnyöket. A kockázatokat és az előnyöket a piaci feltételek szerint kell megosztani a gazdasági
szereplőkkel az állami támogatási szabályokkal, így különösen a K+F+I-keretről szóló közlemény
2.3. szakaszával összhangban; lásd: A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami
támogatások
keretrendszere
(COM
(2014)
3282),
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/rdi_framework_en.pdf
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A TELJES KÉP
Az Unió által finanszírozott kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzés keretében
fejlesztett megoldások felét egy éven belül vezették be, ami:




elősegítette az induló vállalkozások és innovatív kkv-k piacra jutását (a szerződések
71 %-át kkv-k, illetve induló vállalkozások nyerték el);
élénkítette a határokon átnyúló terjeszkedést (a szerződések 34,6 %-át határokon
átnyúló jelleggel ítélték oda); továbbá
erősítette az európai versenyképességet (a vállalkozók 97,5 %-a kutatás-fejlesztési
tevékenységének 100 %-át Európában végzi).

Részletek a következő címen olvashatók:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/results-eu-funded-pre-commercialprocurements
EGYEDI TAPASZTALATOK
Az induló vállalkozások számos olyan előnyt jelöltek meg, amelyek a kereskedelmi
hasznosítást megelőző közbeszerzésben való részvételből származnak: a piacra jutási idő
lerövidítését, az első vásárlók gyorsabb elérését, akik innovatív megoldásaikat képviselik a
szélesebb piacon, a nemzetközi növekedési lehetőségeket, valamint az akár négyszeres ütemű
üzleti növekedést.
A vállalkozások és a közbeszerzők tapasztalatairól szóló beszámoló a következő címen
érhető el:
http://eafip.eu/resources/videos

1.1.5 Az innováció ösztönzése a piacokon
Ha egy termék közvetlenül nem elérhető a piacon, vagy ha a kínált termékek minősége nem
megfelelő, a közbeszerzők vásárlóereje az innováció felé terelheti a piacot.
P ÉLDA AZ INNOVÁCIÓ LAKOSSÁGI AGGÁLYOKRA AD VÁLASZT:
Egészségesebb kórházi betegellátás
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Örebro városa (Svédország) a káros PVC-től mentes katétereket kívánt beszerezni. Bár a piacon
nem volt széles körben elérhető, a város úgy döntött, hogy pályázatot ír ki. Ekkor csak egyetlen
beszállító tett ajánlatot.
Mit tettek másképpen?
A jogi kihívások ellenére a városnak sikerült beszereznie a kívánt katétereket.
Milyen eredmény született?
Nyolc év elteltével minden beszállító PVC-mentes terméket kínált.

1.2 Mi az innovációs közbeszerzés?
Az innováció többféleképpen értelmezhető5. Ez az iránymutatás átfogó szemléletet alkalmaz. Az
innovációs közbeszerzés olyan beszerzés, amely az alábbi jellemzők közül legalább az egyikkel
rendelkezik:
5

Példák meghatározásokra:
 A 2014/24/EU irányelv meghatározása szerint az innováció „olyan új vagy jelentős mértékben
továbbfejlesztett termék, szolgáltatás vagy folyamat – beleértve többek között a termelési,
építési, illetve konstrukciós folyamatokat – új marketingmódszer, vagy új szervezési mód
megvalósítása az üzletvitel, a munkaszervezés vagy a külső kapcsolatok terén, amelynek célja
többek között, hogy elősegítse a társadalmi kihívások leküzdését, illetve hogy előmozdítsa az
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia végrehajtását”;
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az innovációs folyamat (kutatás-fejlesztési szolgáltatások) megvásárlása azok (részleges)
eredményeivel együtt;
más által megvalósított innováció eredményeinek megvásárlása.



Az első esetben a közbeszerző még nem létező termékre, szolgáltatásra vagy folyamatra irányuló
kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat vásárol. A közbeszerző leírja az igényét, majd vállalkozásokat
és kutatókat kér fel az igényt kielégítő innovatív termékek, szolgáltatások vagy folyamatok
kifejlesztésére.
A második esetben a széles körben elérhető termékek beszerzése helyett a közbeszerző korai
befogadóként olyan terméket, szolgáltatást vagy folyamatot vásárol, amely új a piacon, és
alapvetően újszerű jellemzőkkel rendelkezik6.
Az ilyen innováció, amely több érdekelt számára is teljesítménybeli javulást és hozzáadott értéket
eredményez, esetenként illeszkedik a hagyományos keretek közé (fokozatos innováció), de
gyakran új szereplők, folyamatok, értékek létrehozásával felborítja a régi rendszert (diszruptív
innováció), vagy még általánosabb átalakulást követel meg, mivel kielégítetlen igényekre irányul
és strukturális vagy szervezeti reformokat igényel (transzformatív innováció). Ez az
iránymutatás felhívja a figyelmet az innováció különböző formáinak előnyeire, és bemutatja,
hogy e formák hogyan közelíthetők meg a közbeszerzési folyamatban.

1.3 Miért van szükség az innovációs közbeszerzésről szóló iránymutatásra?
A nyilvános ellenőrzés és az államháztartásra nehezedő nyomás érthető módon kockázatkerülővé
teszi a közbeszerzőket. Fő célkitűzésük, hogy a legstabilabb és legmegbízhatóbb beszerzési
eredményt biztosítsák. A kockázatokat jellemzően az alábbi eszközökkel csökkentik:
a piacon már régóta tevékenykedő, makulátlan hírnévvel és adózói múlttal rendelkező,
jelentős forgalmú gazdasági szereplők megkeresésével; továbbá
a korábban már megbízhatónak bizonyult, szabványos megoldások igénylésével.

i.
ii.

Ilyen környezetben körülményes lehet elfogadtatni a nagyobb kockázattal járó innovatív
termékeket és szolgáltatásokat. Alapvető fontosságú, hogy a közbeszerzőnek egyértelmű előnyei
származzanak az innováció beszerzésére irányuló döntésből. Ezeket az előnyöket – legyen szó
megtakarításról, új igényeket kielégítő megoldásról vagy a régi igényekre adott jobb válaszokról
– egyértelműen meg kell határozni, részletesen és átlátható módon be kell mutatni, célként kell
megfogalmazni, és tárgyilagosan mérni kell. A jogi, költségvetési és reputációs kockázatokat
előre kell jelezni és mérsékelni kell. Ez az iránymutatás indíttatást és ötleteket kíván adni a
közbeszerzésben érintett politikai döntéshozóknak a fenti kihívás elfogadásához.



6

Az OECD Oslói Kézikönyvének meghatározása szerint az innováció „új vagy jelentős
mértékben továbbfejlesztett termék (áru, szolgáltatás) vagy folyamat, új marketingmódszer, vagy
új szervezési mód megvalósítása az üzletvitel, a munkaszervezés vagy a külső kapcsolatok
terén”.
A korai befogadók körét a piaci vásárlók első 20 %-a alkotja, akik új vagy lényegesen
továbbfejlesztett terméket, szolgáltatást vagy folyamatot vásárolnak. Idetartozik az olyan termékek,
szolgáltatások vagy folyamatok beszerzése, amelyeket szűk körben már bemutattak, és a piacon
hamarosan elérhetők lesznek vagy kis mennyiségben már elérhetők, de általánosan még nem terjedtek
el. Ez magában foglalja a már meglévő, de új és innovatív módon hasznosítandó megoldásokat is.
A korai befogadó vásárlók szerepe az innovációk terjesztésében általánosan elismert a közszektorban
is, lásd Rogers Everett (2003): Diffusion of Innovations, 5. kiadás, Simon & Schuster, ISBN 978-07432-5823-4; OECD (2014): Intelligent Demand:Policy Rationale, Design and Potential Benefits.

9

A közigazgatási szervek rendszerint állami forrásokat használnak fel termékek és szolgáltatások
beszerzéséhez. Létfontosságú annak vizsgálata, hogy a beszerzésben részt vevő vállalkozás a
piaci feltételekhez képest kedvezőbb előnyhöz jut-e7. Ezért az iránymutatás megemlít bizonyos
szempontokat, amelyeknek a kutatás-fejlesztési szolgáltatásokra irányuló közbeszerzés során
teljesülniük kell ahhoz, hogy a beszállító ne részesüljön állami támogatásban8. Mindaddig, amíg
az alkalmazandó irányelvek szerinti nyílt közbeszerzési eljárásra kerül sor, a Bizottság általában
úgy tekinti, hogy a vonatkozó kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások nem
részesülnek állami támogatásban.
Különböző partnerekkel közösen az Európai Bizottság számos iránymutatást adott ki a témában,
amelyek továbbra is érvényes kiindulópontot jelentenek9. A korábbi tapasztalatokra építve,
valamint az érdekeltek ismétlődő felhívására reagálva a jelen iránymutatás részletesebben fejti ki
a szakpolitikai megfontolásokat; a korszerűsített uniós szabályokban javasolt eszközök egyes
feltáratlan vetületeit vizsgálja és azokat szélesebb perspektívába helyezi, többek között az induló
vállalkozások és az innovatív kkv-k az Unió egészére kiterjedő támogatásával összefüggésben.
A jelen iránymutatás céljai ennek megfelelően a következők:



érvek megfogalmazása az innovációs közbeszerzés üzleti indokoltsága mellett;
javaslattétel olyan szakpolitikai fellépésekre, amelyek kellő politikai és szervezeti
támogatást nyújtanak az innovatív projektekhez; továbbá
segítségnyújtás a bizonytalanság eloszlatásához a közbeszerzések innovatív eljárások
esetben alkalmazott uniós jogi keretének, valamint a valós életből vett példák
ismertetésével.



A jelen iránymutatásban említett példák bizonyítják, hogy az itt megfogalmazott elképzelések
valamennyi tagállamban megvalósíthatók, hiszen a közbeszerzés alapvető szabályai azonos
közbeszerzési irányelvekből származnak. Ahhoz, hogy megfelelő indíttatást és kiindulási pontot
adjanak, a példák részletesebben kifejtett formában megtalálhatók lesznek az Európai Bizottság
7

Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerint a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok
által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos
vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy
azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.
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A
szempontokat
a
K+F+I-keret
2.3. pontja
határozza
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/rdi_framework_en.pdf
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meg.

Az innovációs közbeszerzésről szóló uniós iránymutatás főbb forrásai:




Az Innovációs Közbeszerzés Európai Támogatása (EAFIP) kezdeményezés eszköztára (2018);
http://eafip.eu/toolkit
Public procurement as a driver of innovation in SMEs and public services (2015),
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f5fd4d90-a7ac-11e5-b52801aa75ed71a1
 Iránymutatás az innovációs közbeszerzésről (aktualizált 2014. évi kiadás):
http://www.innovation-procurement.org/about-ppi/guidance/
 https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/public-procurement_en
 http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cuttingissues/innovation-procurement_en.htm
Mivel az innováció előmozdítása az EU kohéziós politikájában is központi szerepet játszik, az európai
strukturális és beruházási alapokból finanszírozott projektek közbeszerzési eljárásai során előforduló
leggyakoribb hibák elkerülésére vonatkozó, a gyakorlati szakemberek számára készült iránymutatás
olyan módszereket említ, amelyekkel a környezetvédelmi, szociális és innovációs politika céljai
érvényesíthetők
a
közbeszerzési
eljárásokban:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/guide/
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közbeszerzési honlapjának e-kompetenciaközpontjában10 közzétett ismertetőkben, ezenkívül a
példák jegyzéke is rendszeresen bővül majd. A rendelkezésre álló eljárást megindító
hirdetményekre, műszaki leírásokra, szerződésekre és szerződéskötés utáni dokumentumokra tett
hivatkozások megkönnyítik az újrafelhasználást, emellett részletes ötletforrásként is
szolgálhatnak.

2

AZ

INNOVÁCIÓS
LÉTREHOZÁSA

KÖZBESZERZÉS

SZAKPOLITIKAI

KERETÉNEK

Az innovációs közbeszerzés lehetőség a közbeszerzők, az állampolgárok és a vállalkozások
számára egyaránt.A jövőképet, stratégiát és megfelelő eszközöket adó átfogó politika
elengedhetetlen e lehetőség megvalósításához. Az alábbi bekezdések felvázolják az innovációs
közbeszerzés szakpolitikai keretének főbb elemeit.

2.1 Egyértelmű szakpolitikai megbízatás
A stratégiai beszerzésben érintett intézmények és szakemberek számára politikai szinten
megfogalmazott egyértelmű jövőkép kiemelten fontos, mivel biztosítja számukra a fellépéshez
szükséges megbízatást. Az egyértelmű kommunikációs kampánnyal kísért, hosszú távú
költségvetési kötelezettségvállalással támogatott szakpolitikai jövőkép nagyobb eséllyel valósul
meg.
P ÉLDA A SVÉD NEMZETI INNOVÁCIÓS TANÁCS
Svéd Nemzeti Innovációs Tanácsban az innovációhoz kapcsolód feladatkörrel rendelkező
miniszterek dolgoznak együtt szakértőkkel. Elnöke a miniszterelnök. A fórum lehetővé teszi az
innováció legmagasabb szintű vitáját, ami elősegíti az egységes kormányzati megközelítés
kialakítását. Közreműködött például a funkcionális szempontok közbeszerzési célú
alkalmazásának tisztázásában.
Részletek a következő címen olvashatók:
http://www.government.se/government-policy/national-innovation-council
Az innovációs közbeszerzés hatalmas stratégiai potenciállal bír, különösen a technológiai
fejlődés közszektoron belüli és közszektor általi támogatása terén. A közszektornak történő
értékesítéstől függő ágazatokat az állami kereslet motiválhatja az innovációra és az új
technológiák bevezetésére. Az olyan szociális ágazatok, mint az egészségügy, a vízkezelés, a
távfűtés, valamint a közúti és vasúti hálózatok csaknem kizárólag a kinyilvánított állami
kereslettől függenek. Ezekben az esetekben a közbeszerzés a kereslet megfogalmazásának,
valamint a technológiai fejlődés előmozdításának egyértelmű eszköze.
P ÉLDA

AZ INNOVÁCIÓ SEGÍT A KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÖNKORMÁNYZATI
SZINTŰ TELJESÍTÉSÉBEN:
Koppenhága környezetvédelmi céljai innovatív technológiák alkalmazásával
teljesültek
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Miután azt a nagyszabású célt tűzte maga elé, hogy 2025-re karbonsemlegessé válik,
Koppenhága jelenleg energiagazdálkodásának átalakításán dolgozik. E cél elérésének egyik
alapvető követelménye az utcavilágítás energiafelhasználásának számottevő csökkentése.
Ennek érdekében közel 20 000 utcai lámpát kellett kicserélni.
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https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers_en
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Koppenhága az alábbi célkitűzéseket fogalmazta meg a világítással kapcsolatban:
•
•
•
•
•

Koppenhága lakóterületi utcáin, nagyobb útjain és főútvonalain a nagynyomású
nátriumlámpák cseréje egyedileg tervezett, hatékony LED-lámpákra.
Jelentős energia- és CO2-megtakarítás elérésével a város 2025-ig teljesítendő
karbonsemlegességi céljának elősegítése.
Az utcai világítás minőségének javítása a nagyobb biztonság és kényelem érdekében.
A jövőben a világításvezérlés és a forgalomsűrűségi adatok integrációjával az
úthasználathoz alkalmazkodó megvilágítás biztosítása.
Központi irányítási rendszer létrehozása az utcai világítás eredményes irányítása és
ellenőrzése céljából.

Mit tettek másképpen?
Az ajánlatkérő szerv a versenypárbeszéd eljárását választotta. Kiegyensúlyozott értékelési
szempontrendszert alkalmaztak: az ár súlya 25 %, a feladat teljesítéséé és megszervezéséé
25 %, a világítási megoldásé 20 %, az energetikai és környezeti szempontoké 30 % volt. Az
eljárás a szerződés aláírásáig 16 hónapot vett igénybe.
Milyen eredmény született?
A LED-lámpákra való áttérés 57 %-kal mérsékelte az energiafelhasználást, ezáltal egyaránt
csökkent a város karbonlábnyoma és karbantartási költsége (a 26 millió EUR összegű
beruházással évi 1,6 millió EUR-t takarítanak meg).
Részletek a következő címen olvashatók:
http://spice-project.eu
http://spice-project.eu/wp-content/uploads/sites/14/2017/08/Copenhagen_Street_Light.pdf
Fontos felismerni azt, hogy számos előnye mellett az innovációs közbeszerzés kockázatokkal és
költségekkel is jár. Kulturális váltást feltételez nem csupán a közbeszerzők körében, hanem a
teljes gazdasági rendszerben: a politikai hatóságok, a felülvizsgálati és ellenőrző szervek, sőt még
a sajtó részéről is. Ezzel összefüggésben alapvető szükség van egyértelmű szakpolitikai
nyilatkozatra a kockázatkerülés, valamint az innováció akadályozásából eredő költségek
kezelése.

P ÉLDA VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK BEVONÁSA :
PÁRIZS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSA
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Párizs szándéka a közbeszerzéssel kapcsolatos stratégiai megközelítés megerősítése és
hatékonyabb végrehajtása, valamint az önkormányzati képviselőtestület választott tagjainak
nagyobb mértékű bevonása volt.
Mit tettek másképpen?
2016-ban Párizs képviselőtestülete közbeszerzési tanácsot (Commission d’anticipation des
achats) hozott létre. Tíz tagja révén a tanácsban helyet kap a város képviselőtestületének
valamennyi politikai csoportja.
A tanács megvitatja a következő időszak közbeszerzési projektjeit, valamint az egyes eljárások
során a stratégiai megközelítés alkalmazásának módját. Így a választott képviselők
információhoz juthatnak, véleményt cserélhetnek, és korai szakaszban, jóval az eljárások
megindítása előtt közreműködhetnek.
Milyen eredmény született?
Annak köszönhetően, hogy a korai szakaszban valamennyi politikai csoport nagyobb mértékben
közreműködött, nőtt a közbeszerzéssel kapcsolatos stratégiai megközelítés legitimációja. A
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megközelítést ezenkívül folyamatosan pontosítják a tanácsi üléseken folytatott mélyreható
véleménycsere alapján. Az egyes közbeszerzési eljárásokban a stratégiai megfontolások
erőteljesebben érvényesülnek.
Az inkluzív megközelítés alkalmazása, valamint a politikusok nagyobb mértékű
közreműködése révén a közbeszerzési eljárások időtartama is lerövidült (a tanács létrehozása
előtti időszakhoz képest 1-3 hónappal).
Az erős szakpolitikai megbízatás határozott kinyilvánításának egyik módja a célok kitűzése,
vagyis annak meghatározása, hogy az állami vásárlásokat milyen arányban kell innovációs
közbeszerzés keretében végrehajtani. Bár ez a megközelítés nem feltétlenül működik minden
környezetben és megvannak a maga kihívásai – különösen a meghatározás, a mérés és az
elszámoltathatóság tekintetében –, erőteljes intézményi ösztönzőket nyújthat az igazgatási
szervek tehetetlenségének és kockázatkerülésének leküzdéséhez.
CÉLOK A VILÁG MÁS TÉRSÉGEIBEN ÉS EURÓPÁBAN
A hatóságok világszerte célokat tűztek ki arra vonatkozóan, hogy közbeszerzési költségvetésük
egy meghatározott részét kutatás-fejlesztés és innováció céljára különítsék el.Az Egyesült
Államok például arra törekszik, hogy legalább 50 millió dollárt (GDP-je mintegy 2,5 %-át)
fordítson kutatás-fejlesztési és innovációs közbeszerzésekre, míg Dél-Korea célja, hogy
közbeszerzési forrásainak 5 %-át innovatív megoldások fejlesztésére, 20 %-át pedig azok
bevezetésére fordítsa.
Európában vannak nemzeti és regionális célok is. A közbeszerzési források jellemzően 2-5 %-át
különítik el az innováció fejlesztésére. Egyes helyi hatóságok ennél magasabb arányt tűztek ki
célként. Például Gent városa információ- és kommunikációs technológiai közbeszerzésekre
fordítható költségvetéséből 10 %-os tartalékot képezett kutatás-fejlesztési és innovációs célokra.
Az Európai Növekedési Kiáltványban foglalt ajánlás a kereskedelmi hasznosítást megelőző
közbeszerzésekre vonatkozóan 3 %-os, az innovatív megoldások közbeszerzésére vonatkozóan
20 %-os minimumcélt határoz meg.
Gent célja:
https://www.digipolis.be/sites/default/files/20140929_DO_charter%20pdf.pdf
Nemzeti és regionális célok az Unióban:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innovation-procurement-initiatives-aroundeurope
Európai Növekedési Kiáltvány:
http://scaleupeuropemanifesto.eu
Az ERAC véleménye:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1209-2015-INIT/en/pdf
A nemzeti szakpolitikai keretekről, valamint az innovációs közbeszerzésre fordított
kiadásokról készült összehasonlító tanulmány a következő címen érhető el:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-benchmarking-strategic-use-publicprocurement-stimulating-innovation-digital-economy

2.2 Az innováció mint a különböző szakpolitika célok megvalósításának
eszköze
Az innovációs közbeszerzésre szóló megbízatásnak egyértelművé kell tennie, hogy az innováció
a fenntartható növekedés alapvető mozgatója, amelyhez az állam vevői ereje jelentős mértékben
hozzájárulhat, egyúttal fontos eszköz azon közszolgáltatások ár-érték arányának javításában,
amelyekért a kormányzat felelősséggel tartozik.
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P ÉLDA AZ

INNOVÁCIÓ

HOZZÁJÁRUL

A

FENNTARTHATÓSÁGI

CÉLOK

MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ :

A skót közbeszerzési jogszabályok
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Skócia 2008 óta folytatja a szociális záradékot tartalmazó közbeszerzés politikáját.A
közbeszerzés reformjáról szóló 2014. évi skót törvény a „fenntartható beszerzési kötelezettség”
bevezetésével egyértelműsítette a kiemelt szociális és környezeti előnyökkel járó közbeszerzési
határozathozatal jogszabályi keretét.
Mit tettek másképpen?
A „fenntartható beszerzési kötelezettség”:
 áruk, szolgáltatások és építési beruházások esetében alkalmazandó;
 számos vállalkozástípus (kkv-k, harmadik szektorbeli és támogatott vállalkozások)
hozzáférésére vonatkozó követelményt tartalmaz;
 az innovációs lehetőségek mérlegelésére vonatkozó követelményt tartalmaz; továbbá
 átlátható felépítésű.
A törvény például előírja a jelentős közbeszerzési kiadásokat eszközlő közigazgatási szervek
számára, hogy dolgozzák ki és tegyék közzé szervezetük beszerzési stratégiáját és évente
számoljanak be annak végrehajtásáról, ami elősegíti az érintett szervek beszerzési
tevékenységének láthatóságát, igazolja a beszerzési tevékenység értékteremtő jellegét, továbbá
támogatja az átfogóbb célok és célkitűzések megvalósítását.
A skót közszektor kiterjedt képzésben és iránymutatásban részesült az új jogszabálycsomagból
eredő szakpolitikai prioritások és rugalmasságok megismerése céljából.
Milyen eredmény született?
a törvény alapján több mint 140 közigazgatási szerv tette közzé első közbeszerzési stratégiáját.
Az érintett szervek az első éves közbeszerzési jelentésüket várhatóan a 2017–2018-as pénzügyi
évet követően teszik közzé, az egyedi jelentésekben foglalt információk alapján összeállított
első skót miniszteri jelentés a Skóciában végzett közbeszerzési tevékenységről pedig várhatóan
2019. március végéig jelenik meg.
A közbeszerzés reformjáról szóló 2014. évi skót törvény a következő címen érhető el:
http://www.legislation.gov.uk/asp/2014/12/contents
http://www.gov.scot/procurementreform
A jogszabállyal kapcsolatos iránymutatás a következő címen érhető el:
http://www.gov.scot/publications/2016/03/8410
A fenntartható közbeszerzési eszközök a következő címen érhetők el:
http://www.gov.scot/Topics/Government/Procurement/policy/corporateresponsibility/Sustainability/ScottishProcess
http://www.gov.scot/Topics/Government/Procurement/policy/corporateresponsibility/Sustainability/ScottishProcess/SustainableProcurementTools
Ezenkívül a szakpolitikai jövőképnek egyértelműen jeleznie kell az innovációs közbeszerzés
kapcsolódását az egyéb szakpolitikai célkitűzésekhez, pl. a környezeti lábnyom csökkentéséhez,
az energiahatékonyság növeléséhez, az éghajlatváltozás kezeléséhez, az öregedő népesség
fenntartható egészségügyi ellátásához, az induló vállalkozások és a kkv-k piacra jutásának
megkönnyítéséhez, az életciklusköltségek csökkentéséhez, a közszolgáltatások nyújtásának
korszerűsítéséhez stb.
P ÉLDA

AZ INNOVÁCIÓ ELŐSEGÍTI A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
POLITIKÁK VÉGREHAJTÁSÁT:
Egy lengyel kórház lehűtésének újszerű megközelítése
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Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Az éghajlatváltozás nyomán Lengyelországban egyre gyakoribbak a hőhullámok. Sucha
Beskidzka kórháza azok közé tartozott, ahol egyre aggályosabbá vált a magas szobahőmérséklet
hatása a személyzet és a betegek jóllétére, valamint az orvosi berendezések állapotára. A
problémára reagálva a Közegészségügyi Minisztérium valamennyi egészségügyi szolgáltató
számára előírta, hogy a túlzott napfénynek kitett betegszobákban szereljenek fel
árnyékolástechnikai eszközöket.A nyári hónapokban azonban a betegszobák légkondicionálása
jelentősen megterhelte Sucha Beskidzka kórházának költségvetését.
Mit tettek másképpen?
Ahelyett, hogy még többet fordított volna a meglévő megoldásra, a kórház műszaki párbeszéd
keretében tájékoztatást kért a piaci szereplőktől a rendelkezésre álló megoldásokról. Ezután
ahelyett, hogy nyílt eljárás keretében konkrét megoldást írt volna elő, funkcionális szempontokat
(a hőmérséklet 2 °C-os csökkentését) alkalmazva egészségesebb és fenntarthatóbb megoldást
szerzett be: az épület homlokzatára szolárpaneleket szereltek, amelyek a szobák elsötétítése
nélkül árnyékolják azokat. Az életciklusköltség-számítási modell alkalmazása alapvető szerepet
játszott a betegek, a személyzet és a vezetés számára egyaránt előnyös közbeszerzési
eredményben.
Milyen eredmény született?
A külső hőmérséklet 20 %-os emelkedése ellenére a kórház épületében 10 %-kal csökkent a
hőmérséklet. A szolárpanelek ezenkívül a kórház villamosenergia-szükségletének 5 %-át is
biztosítják, ami ellensúlyozza az induló beruházást.
Részletek a következő címen olvashatók:
http://www.ecoquip.eu/procurement-projects/cost-effective-and-low-carbon-solutions-tomaintain-the-thermal-comfort-of-patients.html
http://eafip.eu/wp-content/uploads/2016/11/2_M.Kautsch.pdf

2.3 Az ambíciószintek meghatározása
Az innovációs közbeszerzés mottója: „kezdd kicsiben, növekedj gyorsan”. A tapasztalatszerzés
kihívással járhat; bevezetése talán fokozatos tanulási folyamatként a legcélszerűbb. Vagyis nem
szükséges egyidejűleg végrehajtani mindazt a számos – a kultúrától az eljárásrendig terjedő –
változtatást, amelyet az innovációs közbeszerzés igényel. Egy innovációval járó sikeres projekt
alulról felfelé építkezve is megtervezhető úgy, hogy ennek során a figyelem először az egyszerű,
gyakorlati problémákra összpontosul.
A politikai döntéshozók és a közbeszerzők első lépésben meghatározhatnak néhány olyan
fókuszterületet (pl. környezetvédelem, éghajlatváltozás, egészségügy stb.), ahol az innovatív
megközelítés előnyökkel járhat. Célszerű eleinte azokra az ágazatokra és projektekre
összpontosítani, amelyekben az innováció egyszerűbben végrehajtható, és ahol a leglátványosabb
eredménnyel jár. A kezdeti kis léptékű tevékenység kialakítja a hitelességet és a bizalmat, végül
nagyobb projekteket is vonz majd.
A korszerűsített uniós szabályok olyan eszköztárat biztosítanak a közbeszerzők számára, amely
jól illeszkedik a különböző lehetséges ambíciószintekhez. Az eszköztárat a 4. fejezet mutatja be.

P ÉLDA MEGOLDÁSOK MINDEN AMBÍCIÓSZINTHEZ:
A Svéd Közbeszerzési Ügynökség környezetvédelmi mintaszempontjai
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
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Sok közbeszerző szívesen veszi az iránymutatásokat, a mintaszempontokat és az iratmintákat.
Ugyanaz a megoldás azonban nem minden esetben felel meg mindenkinek.
Mit tettek másképpen?
Svéd Közbeszerzési Ügynökség a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó, innovációval kapcsolatos
környezetvédelmi szempontokat három szintre bontotta: az alapvető, a fejlett és az élvonalbeli
megoldások szempontjaira (pl. jelenleg a hidrogénhajtású autók élvonalbeli megoldásnak
számítanak). A szempontokat és a szinteket értekezletsorozat keretében fogadják el, amelyeken
valamennyi érdekelt részt vesz: a helyi, regionális és nemzeti közbeszerzők, gyártók,
autókereskedők, taxitársaságok, futárcégek stb. A szempontokat és a szinteket rendszeresen
frissítik az egyes területek technológiai fejlődésével összhangban. Egy adott szempont
elfogadását követően az Ügynökség elkészíti a vonatkozó jogi szöveget, amely bírósági eljárás
során is felhasználható, és amelyet az egyes közbeszerzők változtatás nélkül beemelhetnek
közbeszerzési pályázataik kiírási feltételeibe. A szempontok alkalmazása önkéntes és díjmentes.
Milyen eredmény született?
A megközelítés az energiaigényes ágazatokban (nagy méretű háztartási gépek, tömegközlekedés,
fűtés) innovatív megoldások bevezetését és piaci elterjedését eredményezte, ezáltal pedig
hozzájárult ahhoz, hogy Svédország 15 %-kal csökkenthesse függőségét az atomenergiától.
Részletek a következő címen olvashatók:
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/en/sustainable-public-procurement/sustainableprocurement-criteria
Konkrét esettanulmány a következő címen érhető el:
http://www.ecomotion.us/results/pdfs/108es.pdf

2.4 Ambíciókból intézkedések és kötelezettségvállalások
Ahhoz, hogy az ambíciókból gyakorlati intézkedések születhessenek, stratégiai szakpolitikai
keret kialakítása szükséges, amely az innovációs közbeszerzésre vonatkozó cselekvési tervet is
tartalmaz. A szakpolitikai keret jellemzően rögzíti a szakpolitikai célkitűzéseket és prioritásokat,
továbbá a fogalommeghatározásokat, a mutatókat, valamint a feladat- és felelősségi köröket. A
cselekvési terv egyértelműen meghatározott intézkedésekkel, szereplőkkel, eszközökkel,
erőforrásokkal, pénzügyi keretekkel, elvárt eredményekkel és végrehajtási ütemezéssel
kapcsolatos kötelezettségvállalást tartalmaz. Az érdekeltek közreműködése a cselekvési terv
kidolgozásában kulcsfontosságú annak érdekében, hogy minden résztvevő kötelezettséget
vállaljon.
P ÉLDA JÖVŐKÉPBŐL INTÉZKEDÉS :
Ausztria kutatásra, technológiára és innovációra vonatkozó szövetségi
stratégiája
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Ausztria kutatásra, technológiára és innovációra vonatkozó szövetségi stratégiájában 2011 óta
prioritás a közbeszerzést előmozdító innováció.
Mit tettek másképpen?
Cselekvési tervet fogadtak el a stratégia gyakorlati megvalósítása, valamint az egyéb
szakpolitikai területekkel való szinergiahatások megerősítése érdekében. A Szövetségi
Közbeszerzési Ügynökség Ausztria innovációs közbeszerzési kompetenciaközpontjaként jár el:
az osztrák közbeszerzőknek képzéseket, dokumentációt, szakmai segítséget és kisebb
támogatásokat nyújt az innovatív megoldások kereskedelmi hasznosítást megelőző
közbeszerzéséhez, illetve közbeszerzéséhez. A kkv-k pénzügyi garanciát vehetnek igénybe,
amellyel könnyebben juthatnak pályázati forráshoz. 2014-ben figyelemmel kísérési rendszert
hoztak létre, amely Ausztria innovációs közbeszerzésre fordított éves kiadásait méri.
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Részletek a következő címen olvashatók:
http://www.ioeb.at
https://era.gv.at/object/document/2177
Az innovációs közbeszerzés nem más szakpolitikáktól elkülönülten zajlik. Sokkal sikeresebb, ha
az innovációt elősegítő egyéb ágazati és horizontális szakpolitikák is támogatják. Az innovációs
közbeszerzésre irányuló konkrét intézkedések az egyes ágazatokra (pl. biztonságra,
egészségügyre, éghajlatváltozásra stb.), valamint az egyéb horizontális támogató politikákra (pl.
kutatásra és innovációra, adózásra stb.) vonatkozó szakpolitikai keretekben és cselekvési
tervekben írhatók elő. Ezzel összefüggésben a héára vonatkozó új uniós cselekvési terv11 lehetővé
kívánja tenni a tagállamoknak az alacsonyabb héakulcsok alkalmazását. Ez alapján a tagállamok
akár 0 %-os héakulcsot is alkalmazhatnának például az olyan kutatás-fejlesztési szolgáltatások
közbeszerzésekor, amelyek elősegítik a növekedést és a munkahelyteremtést Európában12.

2.5 Kapacitásépítés
Az innovációs közbeszerzés számos olyan speciális tevékenység elvégzését igényli, amelyek nem
rögtönözhetők. Ezekhez az ambíció szintjétől függetlenül időre, pénzre és szakértelemre van
szükség. A szakképzés (2.5.1.), az együttműködésen alapuló közbeszerzés (2.5.2.), valamint az
általános vállalkozói kultúra támogatása segítségével kezelhető költségek mellett építhető ki az
innovációs közbeszerzéshez szükséges kapacitás.
Több tagállam hozott létre az innovációs közbeszerzéssel foglalkozó kompetenciaközpontot,
amelyek egy helyen végeznek figyelemfelhívást, koordinálják a kapacitásépítési
tevékenységeket, valamint segítik a közbeszerzőket az innovációs közbeszerzések
végrehajtásában13.
KOMPETENCIAKÖZPONTOK
Az Európai Bizottság a nemzeti kompetenciaközpontok hálózatépítési tevékenységét az
innovációs közbeszerzéssel foglalkozó nemzeti kompetenciaközpontok európai hálózata, a
Procure2Innovate projekt keretében finanszírozza.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-funded-projects
https://www.innovation-procurement.org/projects/others/procure2innovate
https://cordis.europa.eu/project/rcn/213117_en.html
A szakmai szervezetek és szövetségek hasonló támogatást nyújthatnak kézikönyvek, útmutatók,
iratminták, előzetes értékelési szempontok, valamint mérési módszertanok formájában. Beható
piacismeretükre tekintettel azáltal, hogy átadják szaktudásukat a közbeszerzőknek, ez utóbbiak a

11

12

13

Az
EU
héára
vonatkozó
cselekvési
terve:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en
A 0 %-os héakulccsal a kutatás-fejlesztési szolgáltatások 18 % (Málta) és 27 % (Magyarország)
közötti mértékben lesznek olcsóbbak a közbeszerzők számára.Ez valódi fellendülést hozhat az
európai innovációs közbeszerzésben.
Példák európai kompetenciaközpontokra:
 https://www.pianoo.nl/pianoo-in-english
 http://www.procurementcompetence.fi/
 https://www.koinno-bmwi.de/en/
 https://www.vinnova.se/en/
 http://www.ioeb.at/
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legkorszerűbb módon határozhatnák meg az igényeket, és állíthatnák össze a műszaki
leírásokat14.

2.5.1 A munkatársak képzése és támogatása
A megfelelő ár-érték arány biztosítása érdekében az innovációs közbeszerzésben részt vevőknek
erős motivációval és fejlett szaktudással kell rendelkezniük. A szakmaiság a siker egyik
kulcsfontosságú tényezője. A legsikeresebb innovációs közbeszerzésekben, például amelyekre
Barcelonában, Lombardiában, Ausztriában vagy Svédországban került sor, az innovációt a helyi
gazdaság középpontjába állító erős szakpolitikai megbízatás nagymértékben motivált és
professzionális munkatársakkal párosult.
Ahhoz, hogy az innovációs közbeszerzésben sikeres lehessen, a közbeszerzőnek többek között az
alábbi területekre vonatkozó ismereteket és készségeket kell felhasználnia:






Ismeretek:
o piacismeret, érdekelti csoportok bevonása;
o vonatkozó termékek és szolgáltatások;
Alapkészségek:
o vonatkozó jogi keret;
o tárgyalás;
o szerződéskezelés;
Innovációhoz kapcsolódó készségek:
o kockázatértékelés;
o szellemitulajdon-jogok kezelése;
o politikai vállalkozói szellem.

Ez a kapacitás belső képzés, célzott toborzás, külső szakértők és tanácsadók igénybevétele,
valamint a szakértelem más közbeszerzőkkel való összevonása útján építhető ki. Az ambíció
alacsonyabb szintjein is előnyt jelent a megfelelő piacismeret, valamint a képesség a
korszerűsített uniós szabályok által kínált alapvető eszközök, pl. a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztására vonatkozó szempontok és a funkcionális követelmények alkalmazására.
Az ezzel járó tanulási folyamat nem csak a közbeszerzőket érinti. A vállalkozásoknak, különösen
az induló vállalkozásoknak és az innovatív kkv-knak fokozatosan be kell kapcsolódniuk a
közszektor innovációközpontú üzleti folyamataiba, és meg kell ismerniük az egyes igazgatási
gyakorlatokat.

14

Példák ágazatspecifikus útmutatókra (az Európai Bizottság jóváhagyása nélkül):
 Vendéglátóipar: http://www.contract-catering-guide.org
 Biztonsági szolgáltatások: http://www.securebestvalue.org
 Egészségügy (koncepcionális keret):
 http://www.medtecheurope.org/sites/default/files/resource_items/files/ECONOMIC%20VALU
E%20AS%20A%20GUIDE%20FOR%20INVESTING%20IN%20HEALTH%20AND%20CAR
E%20Concept%20Framework_3.pdf
 Egészségügy (szakpolitikai keret):
 http://www.medtecheurope.org/sites/default/files/resource_items/files/ECONOMIC%20VALU
E%20AS%20A%20GUIDE%20FOR%20INVESTING%20IN%20HEALTH%20AND%20CAR
E%20Policy%20Framework_3.pdf
 Értékalapú közbeszerzés a kanadai egészségügyi ágazatban:
http://www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=7480
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P ÉLDA A KÖZBESZERZÉS PROFESSZIONALIZÁLÁSA :
A barcelonai városi tanács munkatársainak képzése
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Az innovációs közbeszerzés készségeket és ismereteket igényel.
Mit tesznek másképp?
A barcelonai városi tanács az Európai Közigazgatási Intézettel (EIPA) együttműködve az
innovációs közbeszerzéssel foglalkozó képzési programot szervez városvezetők,
közalkalmazottak, tanácsadók, vállalkozások és jogi tanácsadók részére. Az Innovációs
közbeszerzés és kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzés a városokban című program
gyakorlati információkat nyújt ahhoz, hogy egy város hogyan szerezhet vezető pozíciót az
innováció keresletoldali előmozdításával.
Részletek a következő címen olvashatók:
http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=6141
http://formacio.eapc.gencat.cat/infoactivitats/AppJava/DetalleActividad.do?codi=10251&ambit
=1&edicio=1&any=2017
P ÉLDA NEMZETKÖZI TAPASZTALATCSERE
Az Európai Bizottság társfinanszírozta az innovációs közbeszerzéssel kapcsolatos tapasztalatok
megosztására szolgáló online platform létrehozását. A platformot az ICLEI működteti.
Közbeszerzési fórumán és erőforrásközpontján keresztül segíti a közbeszerzőket, a politikai
döntéshozókat, a kutatókat és az egyéb érdekelteket az innovációs közbeszerzésben rejlő
potenciál kiaknázásában.
Részletek a következő címen olvashatók:
www.innovation-procurement.org

2.5.2 Az együttműködésen alapuló közbeszerzés mérlegelése
Az együttműködésen alapuló közbeszerzés fogalma a közbeszerzők közötti együttműködés
különféle módozatait foglalja magában.
Az együttműködés legstrukturáltabb módja az erre kijelölt szervezetek, pl. központi beszerző
szervek, európai kutatási infrastruktúra-konzorciumok15 vagy európai területi együttműködési
csoportosulások 16 létrehozása vagy megbízása az együttműködésen alapuló közbeszerzések
Az európai kutatási infrastruktúra-konzorciumok a közösségi jogi keretnek megfelelően létrehozott
jogi személyek, amelyek európai érdeket szolgáló új kutatási és innovációs infrastruktúrákat
alakítanak ki, továbbá működtetik a már meglévőket. Az európai kutatási infrastruktúrakonzorciumok héamentesek, ezenkívül az EUMSZ elveinek tiszteletben tartása mellett saját
beszerzési eljárásokat alkalmazhatnak. A tagállamokban európai kutatási infrastruktúrakonzorciumok működtetnek többek között egészségüggyel, öregedéssel, szén-dioxid-leválasztással,
nagy adathalmazokkal, tengerrel, éghajlatváltozással stb. kapcsolatos infrastruktúrákat. További
információk:
https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index.cfm?pg=eric
16

Az európai területi együttműködési csoportosulás az európai regionális politika jogi eszköze a
határokon átnyúló régióközi együttműködés megkönnyítésére és előmozdítására. Az európai területi
együttműködési csoportosulás lehetővé teszi különböző tagállamok közigazgatási szervei számára,
hogy együtt közös szolgáltatásokat nyújtsanak a nemzeti parlamentek által előzetesen aláírt és
ratifikált nemzetközi megállapodás nélkül is. Annak a tagállamnak a közbeszerzési jogát kell
alkalmazni, amelyben az európai területi együttműködési csoportosulás hivatalos székhelye
található. További információk:
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rendszeres végrehajtása céljából. A központi beszerző szerv olyan intézmény, amely más
közbeszerzők részére irányítja a közbeszerzési folyamatot. A központi kormányzatok nemzeti
szintű, a helyhatóságok helyi központi beszerző szerv létrehozásáról dönthetnek. Központi
beszerző szervet egy adott ágazaton belüli közbeszerzők is létrehozhatnak.

KÖZPONTI BESZERZŐ SZERVEK
Az uniós tagállamokban a központi beszerző szervek egyre alapvetőbb szerephez jutnak a
közbeszerzések megszervezésében. Európa-szerte számos központi beszerző szerv jött létre,
amelyek különböző – központi17, regionális18 és ágazati19 – szinteken működnek. Mintegy 50
központi beszerző szerv több mint 15, 200 pedig 5-15 szerződést ítél oda évente.
További információk a következő címen érhetők el:
https://ec.europa.eu/growth/content/public-buyers-save-money-cooperative-procurement-0_en
Általánosságban az együttműködésen alapuló közbeszerzés, különösen pedig az e célból állandó
struktúrák alkalmazása számos olyan jellemzővel rendelkezik, amelyek megkönnyítik az
innovációs közbeszerzést:





megkönnyítik az olyan szakemberek bevonását, akik rendelkeznek a speciális és összetett
igények megfogalmazásához, a strukturált piaci kapcsolatok kialakításához, valamint az
innovációt eredményező eljárások megtervezéséhez szükséges szakértelemmel;
megteremtik az innovatív termékek és szolgáltatások első piacainak létrehozásához
szükséges méretgazdaságosságot;
lehetővé teszik azt, hogy az innovatív megoldások nagyobb hatást fejtsenek ki azáltal,
hogy minden megoldást más közbeszerző vezethet be.

Ügyelni kell azonban arra, hogy az együttműködésen alapuló közbeszerzés során az egyedi
igényekre szabott termékek a túlzott szabványosítás miatt ne szoruljanak ki a közbeszerzési
piacról.
Az együttműködésen alapuló közbeszerzés kevésbé strukturált formát is ölthet, például a
közbeszerzők olyan hálózatba vagy szövetségbe tömörülhetnek, amelyben konkrét innovációs
közbeszerzések végrehajtása, valamint a helyes gyakorlatok és az ismeretek cseréje céljából eseti
jelleggel működnek együtt.
P ÉLDA EGYÜTTMŰKÖDÉS ESETI INNOVÁCIÓS BESZERZŐCSOPORTBAN:
Nagy teljesítményű számítástechnikai megoldások közbeszerzése
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
A nagy teljesítményű számítástechnikát a közszektorban számos területen, többek között a
kiberbiztonsággal, az energetikával, az éghajlatváltozással és az egészségüggyel összefüggésben

http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/policy/cooperation/european-territorial/egtc/
17

Példák:http://ogp.gov.ie/; http://www.consip.it/; https://www.bbg.gv.at/english/about-the-fpa/;
https://www.ugap.fr/; https://www.espap.pt/Paginas/home.aspx;
https://www.avropa.se/topplankar/In-English/;
https://contratacioncentralizada.gob.es/en/quehacemos.

18

Példák:https://bric.brussels/en/our-solutions/purchasing-group; https://www.estar.toscana.it

19

Példák:http://www.resah.fr/; http://www.amgros.dk/en; https://www.gdekk.de
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használják, mivel lehetővé teszi különösen összetett alkalmazások fejlesztését, tesztelését és
bevezetését.
Mit tettek másképpen?
2017-ben Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Németország vezető szuperszámítógépközpontjai eseti beszerzőcsoportot hoztak létre innovatív megoldások közös közbeszerzése
céljából. A közbeszerzők összehangolták a nagy teljesítményű számítástechnikai erőforrások
európai biztosítására vonatkozó ütemterveiket.
Milyen eredmény várható?
Az innovatív nagy teljesítményű számítástechnikai megoldásokra irányuló első közös
közbeszerzés tervezett teljes költségvetése 73 millió EUR. Ez ehetővé teszi a nagy teljesítményű
számítástechnikai infrastruktúra jelentős fejlesztését 2019-től, továbbá előkészíti az EU és a
tagállamok által 2018 januárjában aláírt EUROHPC közös vállalkozás keretében megvalósítandó
további 1 milliárd EUR értékű közös beruházásokat.
Részletek a következő címen olvashatók:
http://www.prace-ri.eu/pcp
https://www.ppi4hpc.eu
http://eurohpc.eu
Ezenfelül az együttműködésen alapuló közbeszerzés előnyeit egyedileg is kihasználhatják azok a
közbeszerzők – pl. nagyvárosok, nagy közműszolgáltatók –, amelyek ehhez megfelelő
vásárlóerővel rendelkeznek. E közbeszerzők esetében természetes az innovációs közbeszerzés
lehetősége, mivel van kapacitásuk arra, hogy azonosítsák és teszteljék az innovatív termékeket és
szolgáltatásokat, mielőtt nagy mennyiségben, irányadó termékként vásárolnák azokat.
P ÉLDA EGYÜTTMŰKÖDÉS STRUKTURÁLT INNOVÁCIÓORIENTÁLT FELLÉPÉS KERETÉBEN:
A Norvég Nemzeti Beszállítófejlesztési Program
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
A közbeszerzők által egyedileg végrehajtott innovatív közbeszerzési folyamatok sok esetben jó
megoldásokat eredményeznek, azonban megrekednek a kísérleti vagy prototípuskészítési
szakaszt követően, mivel az egyedi vásárló nem támaszt elégséges keresletet.
Mit tettek másképpen?
A Norvég Nemzeti Beszállítófejlesztési Program módszeresen arra törekszik, hogy a hasonló
érdekű (pl. egy adott éghajlati vagy egészségügyi vonatkozású szakpolitikai célt kitűző), illetve
igényű közbeszerzők számára a kezdetektől fogva lehetővé tegye az együttműködést annak
érdekében, hogy a piactól együttesen kényszerítsék ki a közös céljuk elérését szolgáló megoldást.
A közös projektek biztosítják a potenciális beszállítók számára a kiszámítható és egyértelmű
feltételeket, valamint – ami létfontosságú – a kereskedelmi hasznosításhoz és a sorozatgyártáshoz
szükséges mennyiséget.
Milyen eredmény született?
Az egyik közös projekt keretében a fejlesztési program az ország legnagyobb olyan
közbeszerzőivel működött együtt, amelyek építési – új iskolák, óvodák, egyetemek, kórházak,
kormányzati épületek kivitelezésére irányuló – projekteket indítanak és felügyelnek. Közös
kihívást jelentett számukra, hogy fenntarthatóbb kivitelezési folyamatokat dolgozzanak ki, és
ezáltal hozzájáruljanak a Párizsi Megállapodás keretében Norvégia által vállalt kötelezettségek
teljesítéséhez. A fejlesztési program támogatásával azt a közös igényt fogalmazták meg a piaccal
szemben, hogy az építési területek a gépek, berendezések tekintetében legyenek
kibocsátásmentesek. Közzétették a következő öt évre szóló összesített építési költségvetésüket,
hogy a potenciális beszállítókkal érzékeltessék a piac lehetséges méretét. A technológiai
fejlesztés, amelyet csak ekkora piacméret tett lehetővé, folyamatban van.
Részletek a következő címen olvashatók:
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http://innovativeanskaffelser.no/about

2.6 A kockázatkerülés leküzdése innovációs ösztönzők létrehozásával
Fontos felismerni azt, hogy az innovációs közbeszerzés lebonyolítása kockázattal jár, például a
termék vagy szolgáltatás leszállítása elmaradhat, vagy a leszállított megoldás nincs feltétlenül
összhangban a várt eredményekkel stb. Miután közpénzt kezelnek, a közbeszerzők gyakran
szkeptikusak saját közbeszerzési eljárásaik többletkockázatait illetően. Ezenfelül mivel mentesek
a gazdasági szereplőkre nehezedő piaci nyomástól, számukra nehezebben igazolható az innovatív
megoldások közbeszerzéséből származó kockázat. Az innovációs közbeszerzési projektek
megtervezésekor éppen ezért érdemes kellő figyelmet fordítani ezekre a szempontokra.
A kockázatkerülés leküzdéséhez a közbeszerzők motivációját kell befolyásolni pénzügyi és nem
pénzügyi ösztönzőkkel.
Nem pénzügyi, magatartási ösztönző például a helyes gyakorlat jutalmazása (pl. nemzeti
innovációs közbeszerzési díj formájában), az innovációs közbeszerzés célkitűzésként
szerepeltetése a közbeszerzési tisztségviselők, vezetők éves karriercéljai között (pl. fő
teljesítménymutató meghatározásával), valamint a jobb promóciós lehetőségek biztosítása
azoknak a közbeszerzőknek, amelyek sikeresen hajtanak végre a közszolgáltatások gyorsabb
korszerűsítését eredményező innovációs közbeszerzéseket. További lehetőség annak a hatásnak a
középpontba állítása, amelyet az innovációs közbeszerzés a közbeszerzők körzetére gyakorolhat.

INNOVÁCIÓS KÖZBESZERZÉSI DÍJAK

A német innovációs közbeszerzési kompetenciaközpont, a KOINNO a német közbeszerzők
példaértékű innovációs közbeszerzéseit „Az innováció előnyt teremt” díjjal jutalmazza, amelyet
minden évben a Német Szövetségi Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium védnöksége alatt
ítélnek oda.
Hasonlóképpen a Procura+ Európai Fenntartható Közbeszerzési Hálózat éves díjjal jutalmazza a
fenntartható, valamint az innovatív közbeszerzéseket. Honlapjukon megtalálható valamennyi
jutalmazott projekt rövid leírása, amely ismerteti az innovatív megközelítés legfontosabb elemeit.
Részletek a következő címen olvashatók:
https://www.koinno-bmwi.de/koinno/innovationspreis
http://www.procuraplus.org/awards
A finanszírozás gyakran kulcsfontosságú döntési tényező az innovációs közbeszerzés
megkezdésében, különösen az innováció tekintetében magas ambíciószint esetén. A
közbeszerzési keret innovációs célú felhasználásáról szóló döntés indokolásakor fontos, hogy a
közbeszerzők üzleti szempontból egyértelműen bizonyítsák, hogy az innovatív megoldás várt
hasznai (pl. minőség- vagy hatékonyságjavulás, csökkenő életciklusköltség stb.) meghaladják a
szükséges beruházási költségeket. Az új technológiák potenciális előnyeivel kapcsolatos
bizonyítékok tehát lényegesek ahhoz, hogy a közbeszerző üzleti indokokkal támaszthassa alá a
beruházási döntését. Az innovatív megoldások tanúsításával a közbeszerzők
megbizonyosodhatnak arról, hogy az új technológiák beváltják az ígéreteket.
Emellett számos olyan finanszírozási forma létezik, amely pénzügyi ösztönzőket nyújt a
közbeszerzőknek az innovációs közbeszerzésben való részvételre. Speciális finanszírozással
fedezhető az innovációs közbeszerzés számos többletköltsége, pl. a közbeszerzés előkészítésével
és lebonyolításával, az előzetes piaci konzultációval, a tárgyalásokkal, a kutatás-fejlesztéssel (pl.
prototípuskészítéssel, teszteléssel, tanúsítással), a speciális műszaki vagy jogi szakértelem
igénybevételével, az igazgatási eljárások módosításával stb. összefüggő költségek.
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NEMZETI ÉS REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS KÖZBESZERZÉST TÁMOGATÓ PROGRAMOK
Számos uniós tagállam hozott létre nemzeti vagy regionális programot az innovációs
közbeszerzések támogatására. Ezek jellemzően az innovációs közbeszerzések előkészítéséhez
és/vagy végrehajtásához biztosítanak forrásokat a közbeszerzők számára az innovatív
megoldásokkal összefüggő egyes kockázatok ellensúlyozása céljából. Például Finnország
innovációs közbeszerzési programja eddig több mint 70 innovációs közbeszerzést támogatott.
Olaszországban Lombardia tartomány politikai célkitűzésként beemelte a tartományi jogba a
kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzést és az innovatív megoldások közbeszerzését,
továbbá forrásokat különített el arra, hogy a régió közbeszerzői rendszeres felhívások keretében
megfogalmazhassák innovációs igényeiket, amelyek alapján az új közbeszerzéseket
megindítják.
Részletek a következő címen olvashatók:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innovation-procurement-initiatives-aroundeurope
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-einformazioni/imprese/ricerca-e-innovazione-per-le-imprese/appalti-pre-commerciali
UNIÓS FINANSZÍROZÁSI RENDSZEREK
Az EU különböző finanszírozási programok keretében támogatja az innovációs közbeszerzést.
Az EU kutatásra és innovációra irányuló fő programja, a Horizont 2020 rendszeresen
finanszíroz koordinációs és támogatási fellépésekre vonatkozó pályázati felhívásokat (a
jövőbeni innovációs közbeszerzéseket előkészítő koordinációs és hálózatépítési tevékenységek
finanszírozására), kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzési fellépésekre vonatkozó
pályázati felhívásokat (az innovatív megoldásokkal összefüggő kutatás-fejlesztés és tesztelés
közbeszerzési költségeinek társfinanszírozására), valamint az innovatív megoldások
közbeszerzésére vonatkozó pályázati felhívásokat (az innovatív megoldások beszerzésével és
bevezetésével összefüggő közbeszerzési költségek társfinanszírozására).
Az eddig finanszírozott összes innovációs közbeszerzés áttekintése a következő címen
található:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-funded-projects
További információk a Horizont 2020 program keretében az innovációs közbeszerzéshez
nyújtott támogatásról:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cuttingissues/innovation-procurement_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovation-procurement
Az EU kkv-kat támogató programja, a COSME (https://ec.europa.eu/easme/en/cosme) kkv-k
részvételével megvalósított innovatív programokat finanszíroz.
Az uniós tagállamok és régióik az innovációs közbeszerzéseket, ezen belül a kereskedelmi
hasznosítást megelőző közbeszerzéseket intelligens szakosodási stratégiájukkal összefüggésben
az európai strukturális és beruházási alapokból is társfinanszírozhatják. Az innovációs
közbeszerzés az európai strukturális és beruházási alapokkal összefüggésben, a Horizont 2020
keretében nyújtott finanszírozással együtt történő felhasználásáról szóló útmutató a következő
címen érhető el:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf.
Példák az európai strukturális és beruházási alapokból finanszírozott innovációs közbeszerzési
projektekre: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/good_practices/GP_fiche_30.pdf.
PÉLDA:

LITVÁNIA

EURÓPAI

STRUKTURÁLIS
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INNOVÁCIÓS

KÖZBESZERZÉST TÁMOGATÓ PROGRAMOT FINANSZÍROZOTT

A kormány kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzést (PCP) támogató programja
keretében 2016-ban megjelent első pályázati felhívás nyomán Litvániában 2017-ben 15 PCPprojekt indult. A támogatási programot európai strukturális és beruházási alapok
társfinanszírozzák. A 2017-ben kiírt második pályázat keretében a litván közbeszerzők friss
elképzeléseket fogalmazhatnak meg új PCP-projektekre vonatkozóan.
Részletek a következő címen olvashatók:
https://www.interregeurope.eu/ecoris3/news/news-article/1607/the-start-of-pre-commercialprocurement-in-lithuania
A jövőben megvizsgálhatók a kockázatkezelési mechanizmusok, például a biztosítási vagy
garanciaprogramok.
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AZ INNOVÁTOROK ÉRDEKLŐDÉSÉNEK FELKELTÉSE

Az innovátorok – különösen a csúcstechnológiával foglalkozó induló vállalkozások és innovatív
kkv-k – érdeklődésének felkeltése az innovációs közbeszerzés egyik fő kihívása. Egyes
ágazatokban e vállalkozások erősen támaszkodnak arra, hogy a közbeszerzők felhasználják
innovatív megoldásaikat20, a közbeszerzőknek pedig szükségük van az innovációs potenciálra a
legfejlettebb technológiájú közszolgáltatások nyújtásához. Ugyanakkor az induló vállalkozások
és a kkv-k gyakran nem rendelkeznek a közbeszerzők által elvárt nagy kapacitással és igazolható
korábbi teljesítésekkel.
A közbeszerzők alapvetően két lehetőséget mérlegelhetnek: A közbeszerzési eljárás módosítását
az innovátorok igényei szerint (3.1.), vagy innovációközvetítők igénybevételét (3.2.).

3.1 A közbeszerzés megnyitása a kisebb innovátorok előtt is
Az EUMSZ elveinek értelmében valamennyi innovációs közbeszerzésnek a közbeszerzési
értékhatár felett és azalatt egyaránt nyitottnak kell lennie mérettől függetlenül minden gazdasági
szereplő számára. Mindazonáltal az innovatív kisvállalkozások érdeklődését inkább az
innovációs közbeszerzések keltik fel, mint a széles körben elérhető termékekre vonatkozó
általános közbeszerzések. 2014-ben az uniós közbeszerzési szabályok lehetővé tették a
közbeszerzők számára az olyan eljárások kialakítását, amelyek egyaránt megfelelőek a
nagyvállalatok és a kisebb innovatív vállalkozások számára.

3.1.1 Az adminisztratív terhek csökkentése
Az adminisztratív terhek gyakran visszatartják a kkv-kat és az induló vállalkozásokat a
közbeszerzési eljárásokban való részvételtől. Tagállamtól és ajánlatkérő szervtől függően
ajánlatukhoz mellékelniük kell a jogállásuk, valamint a gazdasági és pénzügyi kapacitásuk
igazolását a kizárási és kiválasztási feltételek ellenőrzéséhez.
Az új uniós szabályok egyszerűsítették ezeket az előírásokat. Jelenleg az ajánlattevőknek
elegendő önbevallást benyújtaniuk arról, hogy valamennyi igazgatási előfeltételt teljesítenek.
Emellett az önbevallást alátámasztó igazolásokat csak a legjobb ajánlatot tevőnek kell
benyújtania. Üzletileg észszerűbb az igazolásokat közvetlenül a szerződéskötést megelőzően,
nem pedig az eljárás elején összeállítani.

20

Egyes ágazatokban (útépítés, forgalomirányítás, hulladékgazdálkodás) a magánszektor támasztotta
kereslet elenyésző. A vállalkozások megoldásai számára sok esetben a közbeszerzési piacok jelentik
az egyetlen, illetve fő értékesítési lehetőséget.
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Az önbevallás elektronikus változatával, az egységes európai közbeszerzési dokumentummal
(ESPD) az eljárás tovább egyszerűsödik21. Az ESPD lehetővé teszi az adatok újrafelhasználását,
így az ajánlattevők gyorsabban tehetnek ajánlatot. Ez jelentős egyszerűsítés mind a
közbeszerzők, mind az ajánlattevők számára.
Az új megközelítés még egyszerűbbé válik majd a közbeszerzők számára, ha a tagállamok
beépítik az ESPD-t22 jogi keretükbe és átjárható e-közbeszerzési platformjaikba. ESPDszolgáltatások már most, 2018-ban is több tagállamban működnek, és e tagállamok köre a
jövőben bővülni fog. Az ESPD az önbevallás azon lehetséges elemeiből előre elkészített lista,
amelyeket a közbeszerzési eljárásokban való részvételhez előírhatnak. A közbeszerzők minden
eljáráshoz kiválasztják a vonatkozó előírásokat, amelyekre az ajánlattevőknek reagálniuk kell.
Az integráltabb e-közbeszerzési és e-kormányzati rendszerben23 célszerű elektronikus
kapcsolatokat létesíteni az ESPD és a vonatkozó igazolásokat előállító, állami tulajdonú
elektronikus nyilvántartások között az egyszeri adatszolgáltatás elvének megvalósítása
érdekében. Az elv értelmében a közbeszerzők közvetlenül hozzáférhetnek a szükséges
bizonyítékokhoz. Ez mentesíti az ajánlattevőket az olyan információk manuális benyújtása alól,
amelyek a tagállami rendszerekben már szerepelnek. A valamennyi európai országra kiterjedő
eCertis24 bizonyítékazonosító szolgáltatással együtt ez határokon átnyúló jelleggel is
megvalósítható.
AZ

EGYSÉGES

EURÓPAI

KÖZBESZERZÉSI

DOKUMENTUMRA

(ESPD)

ÉPÜLŐ

SZOLGÁLTATÁSOK

Finnország bizonyítja egyszerűsítési potenciálját
Jelenleg Európa-szerte nyújtanak ESPD-szolgáltatásokat. Ezek között vannak olyanok, amelyek
alapvető funkciókat kínálnak, például igazolják a kizárási feltételek (adó- és társadalombiztosítási
tartozás stb.) teljesülését. Egyre több szolgáltatás biztosít azonban kapcsolatot az ESPD és a
nemzeti adatbázisok, valamint egyéb értéknövelt szolgáltatások között. Idetartozik a vállalati
profilok tárolása, amely csökkenti a hatóságok és a beszállítók adminisztratív terheit.
Finnországban az ESPD-szolgáltatás megvalósítása során a központi e-pályázati szolgáltatást
nyolc nemzeti adatbázissal kapcsolták össze. A hatóságok ezáltal közvetlenül hozzáférnek a
beszállítók által szolgáltatott információkhoz, amelyeket a rendszer a könnyű újrafelhasználás
érdekében vállalati profilban tárol. Ezenkívül a vezető beszállító felkérheti a konzorciumi tagokat
és az alvállalkozókat, hogy az ESPD-t közvetlenül az e-pályázati platformról töltsék ki. Ez
jelentős mértékben megkönnyíti a kkv-k részvételét a nagyobb közbeszerzési projektekben.
Részletek a következő címen olvashatók:
https://ec.europa.eu/tools/espd
www.hanki-palvelu.fi

3.1.2 A kiválasztási szempontok módosítása
Pénzügyi kapacitásuk igazolása céljából a gazdasági szereplőktől gyakran túlzott mértékű
pénzügyi garanciákat követelnek meg. Előfordul, hogy az elvárt árbevétel a szóban forgó
szerződés értékének többszöröse. Ennek előírása nem feltétlenül biztosítja a szerződés megfelelő
teljesítését. Emellett kizárja az összes olyan potenciális ajánlattevőt, amely kisebb árbevétellel

21
22
23
24

https://ec.europa.eu/tools/espd
A 2014/24/EU irányelv 59. cikke.
Kötelező e-közbeszerzés 2018. októbertől
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis
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működik, ugyanakkor rendelkezhet a szükséges kapacitással, és ami még fontosabb, jobb
megoldást is kínálhat.
Az új szabályok szerint a közbeszerzők nem írhatnak elő a szerződés becsült értékének
kétszeresét meghaladó árbevételt, kivéve akkor, ha ezt sajátos körülmények indokolják25. Ez a
szabály megkönnyíti az induló vállalkozások és innovatív kkv-k részvételét, amelyek nagyobb
eséllyel alakultak a közelmúltban, és rendelkeznek alacsonyabb árbevétellel.
P ÉLDA LEHETŐSÉGEK TEREMTÉSE A KKV-K SZÁMÁRA:
Drónok és személyi védőfelszerelés erdőtűzoltáshoz Bulgáriában és
Szerbiában
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Kula (Bulgária) és Boljevac (Szerbia) város speciális járműveket, megfigyelési célú drónokat,
valamint egyedi személyi védőfelszerelést kívánt vásárolni erdőtűzoltáshoz. Mivel e területen az
innovatív kkv-k magas színvonalú megoldásokat tudnak nyújtani, a közbeszerzők lehetővé
kívánták tenni a részvételüket a közbeszerzésben.
Mit tettek másképpen?
Mindkét város hasonló pályázati felhívást tett közzé. A pénzügyi kapacitásra vonatkozó
szempont szerint az elvárt minimális árbevétel az ajánlat értékével egyezett meg. Az egyes
ajánlattevők előző három lezárt évre számított átlagos árbevételének meg kellett haladnia az
ajánlat értékét.
Mivel a közbeszerzők a szerződést – és ennek megfelelően a teljes szerződési értéket – több
részre (jármű, drón, védőfelszerelés) osztották, a pénzügyi kapacitásra vonatkozó előírás
teljesíthető volt a kkv-k számára.
Milyen eredmény született?
E megközelítés lehetővé tette a kkv-k számára, hogy elnyerjék az innovatív eszközökről szóló
szerződéseket.
Részletek a következő címen olvashatók:
http://obshtina-kula.com/bg/?p=1915
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222939-2017:TEXT:EN:HTML&src=0 (for Kula)
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433112-2017:TEXT:EN:HTML&src=0&ticket=ST28215527OcEvhL2HhcgUNWcpu88X7fxW924VOOHEzNzxKwtt9AEmKozNQ9Ffi8e7wyLKl0NjYuXOTNYe
uacOZtTzn5lzVzXG-PHslUMVSXYC6iO06UxAkYy4J10I8LIWSzTszVd8YtfzXCoSHCMGZ8cHeoDwhWfIqLC
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99979-2018:TEXT:EN:HTML&src=0 (Boljevac)
(Bulgária és Szerbia határokon átnyúló Interreg–IPA programjának társfinanszírozásában)

3.1.3 Szerződésrészek alkalmazása
Az innovátorok érdeklődése a közbeszerzési szerződések részekre osztásával is felkelthető. Az
egyes szerződésrészek mérete arányban állhat az induló vállalkozások és az innovatív kkv-k
működési kapacitásával. A szerződésrészek alkalmazásával emellett csökkenthető a foglyul ejtés
lehetősége még olyan esetekben is, amikor a beszállítók döntő többsége nagyvállalat. Ekkor a
közbeszerző átjárhatóságra és/vagy nyílt szabványra vonatkozó követelményeket határozhat meg,
amelyek alapján a szállítók által különböző szerződésrészek alapján előállított rendszerelemek
összekapcsolhatók. Ezzel összefüggésben a beszállítóval kötött szerződésben rögzíteni kell a
projektből származó új szellemitulajdon-jogok jövőbeni hasznosítására vonatkozó szabályokat.
25

A 2014/24/EU irányelv 58. cikke (3) bekezdésének második franciabekezdése.
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Az új uniós szabályok szerint a közbeszerzőknek minden közbeszerzési szerződésben
mérlegelniük kell a szerződésrészek alkalmazását26. A gyakorlatban két szempontot kell
egyensúlyba hozniuk: egyrészt a szerződésrészek alkalmazásával a kisebb innovatív beszállítók
részvételének megkönnyítését és a nyitottabb, átjárható megoldások előtérbe helyezését, másrészt
az összes feladatot ellátó egyedüli vállalkozóval való szerződéskötés útján saját adminisztratív
terheik csökkentését.
P ÉLDA LEHETŐSÉGEK A KKV-K SZÁMÁRA NAGYOBB PROJEKTEKBEN:
Időtálló forgalomirányítási központok Angliában és Hollandiában
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
A holland és az angol közúti közlekedési hatóság (Rijkswaterstaat, illetve Highways England)
nyílt, moduláris szoftverplatformra kívánta építeni következő generációs forgalomirányítási
központját. Célkitűzésük az volt, hogy kizárják a foglyul ejtés lehetőségét, továbbá lehetőséget
biztosítanak a kisebb innovatív vállalkozásoknak új, innovatív szolgáltatások nyújtására.
Mit tettek másképpen?
Célkitűzésük megvalósítása érdekében a közbeszerzők két közös, párhuzamosan lebonyolított
közbeszerzési eljárást indítottak:
1) közbeszerzési eljárást, amely a hatóságok egyedi szoftverplatformjának új, nyílt interfészekkel
ellátott platformra történő cseréjére irányult;
2) kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzési eljárást, amely az új, nyílt platformra épülő
új, innovatív forgalomirányítási modulok fejlesztésére irányult. A szállítók közötti kellő
intenzitású verseny, valamint a különböző modulok közötti átjárhatóság érdekében a
közbeszerzők a kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzést modulonként
szerződésrészekre osztották.
Milyen eredmény született?
Az első közbeszerzési eljárás nyomán egészséges verseny alakult ki a meglévő nagyobb
beszállítók között az alapul szolgáló szoftverplatform nyílttá tételéhez. A második kutatásfejlesztési közbeszerzési eljárás nyomán több kkv lépett be erre a piacra, köztük olyan kkv-k is,
amelyek tevékenysége korábban nem terjedt ki a forgalomirányításra.
Ennek eredményeként kitűnő új modulok jöttek létre a következő feladatok ellátására: i. fejlett
elosztott hálózati irányítás, amely csökkenti a torlódásokat és a szén-dioxid-kibocsátást; ii. a
közúti balesetek előre jelzése és megelőzése, amely javítja a közúti közlekedésbiztonságot;
valamint iii. együttműködő, intelligens közlekedési rendszerek, amelyek megkönnyítik az
intelligens autók és egyéb technológiai innovációk bevezetését.
Ezenkívül a nyílt, moduláris architektúrára épülő megközelítéssel elérhető költségmegtakarítás
referenciaértékét 20 %-ban határozták meg.
Részletek a következő címen olvashatók:
http://charmprogramme.com

3.1.4 Szabványok, nyílt adatok, nyílt interfészek és nyílt forráskódú szoftverek
alkalmazása
A gazdasági rendszerek szabványok, nyílt adatok, nyílt interfészek, valamint nyílt forráskódú
szoftverek alkalmazásával is nyílttá tehetők. Ezáltal a kisebb innovátorok is szerepet kaphatnak
nagy projektekben, valamint önállóan is elnyerhetnek szerződéseket, így vállalkozásaik
növekedhetnek. A szerződésekben ugyanakkor rögzíteni kell a korábban már meglévő
26
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szellemitulajdon-jogokhoz az innovációs folyamat végrehajtása érdekében szükséges hozzáférés,
valamint az innovációs folyamat során keletkezett új szellemitulajdon-jogokhoz való hozzáférés
szabályait.
P ÉLDA NYÍLT INNOVÁCIÓS FOLYAMAT BESZERZÉSE :
Intelligens hálózat „a fény városának”
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Eindhoven (Hollandia) a városi életminőség javítása mellett öregbíteni kívánta a fény városaként
szerzett hírnevét is.
Mit tettek másképpen?
Konkrét termék vagy megoldás beszerzése helyett az önkormányzat nyílt innovációs folyamatot
vásárolt. Az új megközelítés a város ambícióit 2030-ig megfogalmazó ütemterven alapult.
Motivációját egy szolgáltató, a városi polgárok, több kutatóintézet, valamint az önkormányzat
folyamatos együttműködése adta. Alapvetően a felhasználók „élő laboratóriumban” vettek részt
az olyan változások megragadása és kezelése céljából, amelyeket a közbeszerző a folyamat
kezdetén nem láthatott előre.
A beszerzési folyamat piaci konzultációból, három egymást követő fordulóban három előzetesen
kiválasztott konzorcium között folytatott versenypárbeszédből, pályázati szakaszból, valamint a
nyertes ajánlatot érvényesítő, a szerződés odaítélése előtti szakaszból állt. A kiválasztási
szempontok között szerepelt az „innovatív erő” is, amely a nyílt innováció végrehajtásával
kapcsolatos elképzeléseket, stratégiát és tapasztalatot foglalta magában. A kiválasztási folyamat
az összességében legelőnyösebb ajánlat módszertanára épült.
Milyen eredmény született?
A város innovációs partnerséget kötött. Az egyedüli beszállító a közterületi világítási rendszerek
összekapcsolt, intelligens kialakítású, „nyílt” rendszerét hozta létre. A rendszer segítségével
folyamatos innováció keretében különböző egyéb innovatív beszállítók, köztük induló
vállalkozások és innovatív kkv-k többféle szolgáltatást nyújtanak, illetve nyújthatnak.
Részletek a következő címen olvashatók:
https://www.jouwlichtop040.nl
P ÉLDA LEHETŐSÉG AZ INDULÓ VÁLLALKOZÁSOKNAK A NÖVEKEDÉSRE :
A kulturális örökség megőrzése innovatív nyílt forrású digitális archívumokban
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Svéd, belga, ír, holland, német, spanyol, észt és görög nemzeti kulturális intézmények,
audiovizuális archívumok, közkönyvtárak és helyi örökségvédelmi intézmények ugyanazzal a
kihívással álltak szemben: javítaniuk kellett a kulturális tartalom hosszú távú megőrzésére
használt digitális állományok minőségét annak érdekében, hogy az adattárolás minősége idővel
ne romoljon.
Mit tettek másképpen?
Közösen kutatás-fejlesztési megoldásokat szereztek be több vállalkozástól olyan új,
szabványosított, nyílt forrású eszközök létrehozásához, amelyekkel az archívumkezelők
biztosíthatták azt, hogy minden állomány megfeleljen a hosszú távú megőrzésükhöz szükséges
követelményeknek.
Milyen eredmény született?
A megbízott szállítók innovatív, többnyire induló kisvállalkozások voltak. A közbeszerzésben
részt vevő hat vállalkozás közül három sikeresen fejlesztett olyan innovatív eszközöket, amelyek
i. csökkentik a költségeket; ii. javítják a kulturális tartalom digitalizálásának, valamint hosszú
távú megőrzésének pontosságát és általános minőségét.
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A sikeres induló vállalkozások által kifejlesztett legkorszerűbb megoldások közül néhányat a
világ más területein, többek között az Egyesült Államokban is használnak az örökségvédelmi
intézmények.
Részletek a következő címen olvashatók:
http://www.preforma-project.eu

3.1.5 Kkv-barát kifizetési rendszerek meghatározása
Az induló vállalkozásoknak és az innovatív kkv-knak korai és rendszeres kifizetésekre van
szükségük, mivel nem rendelkeznek olyan pénzügyi tartalékokkal, mint a nagyobb vállalkozások.
A közbeszerzők különféle kifizetési rendszereket határozhatnak meg attól függően, hogy egy kkv
közvetlen vállalkozó vagy alvállalkozó.
Közvetlen vállalkozó esetén az előlegfizetés döntően befolyásolhatja a kkv részvételi
lehetőségeit.
Alvállalkozó esetén a tagállamok előírhatják, hogy a közbeszerzők közvetlenül az alvállalkozók
részére teljesítsenek kifizetéseket. A rövidebb fizetési láncban az alvállalkozók, pl. induló
vállalkozások és innovatív kkv-k hamarabb jutnak a pénzükhöz. Ezenkívül elkerülik a
fővállalkozó hiányossága miatti késedelmes kifizetés kockázatát.
Ahol a közvetlen kifizetés nem a legcélravezetőbb megoldás, ott az alvállalkozók egyéb
módszerekkel, például a fővállalkozók rövidebb fizetési határidő alkalmazására való
ösztönzésével is támogathatók.
AZ INDULÓ VÁLLALKOZÁSOK FELPÖRGETÉSE IDŐBEN TELJESÍTETT KIFIZETÉSEKKEL
Előlegfizetés
Párizs vezetése megfigyelte, hogy a kisebb közbenső kifizetéseket, valamint a közbeszerzés
végén teljesített nagy összegű utolsó kifizetést alkalmazó szokásos kifizetési rendszer
akadályozza a kkv-k részvételét. Annak érdekében, hogy lehetővé tegye az induló vállalkozások
és innovatív kkv-k részvételét a közbeszerzési eljárásokban, 2017-ben 5 %-ról 20 %-ra növelte az
előlegfizetés mértékét.
Részletek a következő címen olvashatók:
https://www.paris.fr/professionnels/l-entreprise-au-quotidien/achats-et-marches-publics3526#la-politique-fournisseur_1
A késedelmes kifizetés visszaszorítása
A közbeszerzési szerződésekről szóló spanyol kódex szerint az ajánlatkérő szerv a pénzügyi
kapacitás értékelési szempontjai között felsorolhatja az alvállalkozókkal szemben alkalmazott
átlagos fizetési határidőt. 2016-ban Madrid a hulladékszállítási szerződésben az alvállalkozókkal
szembeni fizetési kötelezettségek nemteljesítésére vonatkozó, akár a tartozás 50 %-át is elérő
szankciót szerepeltetett.
Részletek a következő címen olvashatók:
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=031_Codigo_de_Contratos_del_Sector_P
ublico&modo=1

3.2 Innovációközvetítők igénybevétele
Egyrészt az innovatív megoldásokat kínáló induló vállalkozások és az innovatív kkv-k, másrészt
a közbeszerzők közötti kapcsolatok gyakran gyengék, és nem alakulnak ki automatikusan. Az
innovációközvetítők segíthetik e kapcsolatok kiépítését, illetve megerősítését.
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Innovációközvetítő bármely olyan intézmény lehet, amelynek megvan a kapacitása és szándéka
ahhoz, hogy a kialakulóban lévő innovációt keresletoldali igénnyel társítsa. A közvetítő lehet a
teljes innovációs életciklus része, valamint az innovációs közbeszerzés mozgatója. Tevékenyen
közreműködhet abban, hogy az innováció potenciális szállítóitól eljuttassa azok elképzeléseit a
potenciálisan innovációs közbeszerzőkhöz – önkormányzatokhoz, kórházakhoz, polgári védelmi
hatóságokhoz, vagy egyéb releváns közbeszerzőkhöz. És megfordítva: megfogalmazhatja az
érintett ágazat számára a közbeszerzők igényeit. Az innovációközvetítők emellett
megkönnyíthetik az innovatív elképzelések előkészítését konkrét közbeszerzési eljárásokhoz.
Feladataik a következőket foglalhatják magukban:





tanácsadást a közbeszerzők részére azon igényeik meghatározásával kapcsolatban,
amelyek esetlegesen innovációs közbeszerzés útján elégíthetők ki;
az innovációs közbeszerzésben érdekelt közbeszerzők hálózatba szervezése az ismeretek
és helyes gyakorlatok megosztása, valamint a piaci kommunikáció (pl. piaci konzultáció,
jövőbeni innovációs közbeszerzésre vonatkozó kötelezettségvállalás) céljából;
olyan ígéretes innovatív megoldások azonosítása, amelyek társíthatók a közbeszerzők
igényeivel – Az ilyen megoldások jellemzően a diszruptív, semmint a fokozatos
innovációk esetében hordoznak kereskedelmi hasznosítási és növekedési potenciált.

Üzleti modelljüktől függően megkönnyíthetik továbbá a finanszírozáshoz jutást, emellett
segíthetik a szellemitulajdon-jogok kezelését is.
Az innovációközvetítők nem értékesíthetnek kéretlen ajánlatokat a közbeszerzőknek, ugyanakkor
nem is helyettesítik ez utóbbiakat. Továbbra is a közbeszerzők felelősek azért, hogy a teljes
eljárás – a piaccal a közbeszerzést megelőzően történő kapcsolatfelvétel, valamint magának a
közbeszerzésnek a lebonyolítása27 – nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes legyen.
INNOVÁCIÓKÖZVETÍTÉS EURÓPÁBAN
TekesMatch (Finnország)
Finnországban nemrégen fejlesztették ki a TekesMatch szemantikai megfeleltető szoftvert, amely
néhány perc alatt megfelelteti egymásnak a befektetőket és az innovátorokat. Az innovatív
eszköz bevezetését megelőzően ehhez három hétre volt szükség. A TekesMatch tervpályázat és
hackathon segítségével született meg. A befektetések ilyen típusú szoftverrel való megkönnyítése
hatalmas növekedési lehetőségeket nyit az induló vállalkozások előtt.
Részletek a következő címen olvashatók:
http://www.aalto.fi/en/current/news/2017-03-06/
https://www.twobirds.com/en/news/press-releases/2017/finland/tekesmatch
A Matchmaking platform (Ausztria)
Az Osztrák Közbeszerzési Innovációs Kompetenciaközpont (IÖB-Servicestelle) küldetése a
közbeszerzők és a beszállítók összekötése. Az elképzelés könnyebb megvalósítása érdekében az
IÖB-Servicestelle elindította digitális platformját, amelyet a közbeszerzők egyre nagyobb
mértékben használnak rendszeres piackutatási tevékenységük részeként.
A platform információkat – többek között elérhetőségeket – kínál a különféle innovatív termékek
és szolgáltatások széles körére vonatkozóan, amelyek független szakértők általi értékelést
követően felhasználhatók a közszektorban. Ezenkívül a platform lehetőséget nyújt a
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közbeszerzőknek arra, hogy aktuális kihívásaik közzétételével piaci konzultációt folytassanak az
új ötletekről, elképzelésekről.
2018-ban több mint 100 innovatív megoldás érhető el online olyan termékkategóriákban, mint az
információtechnológia, az energetika, a mobilitás, a létesítménygazdálkodás és az egészségügy,
lehetővé téve a beszállítók és a közbeszerzők közötti kapcsolatfelvételt. Ezzel egyidejűleg több
mint egy tucat közbeszerző tette közzé azokat a kihívásokat, amelyekkel többek között az
automatizáció, a marketing és PR, az érzékelőtechnológia, létesítménygazdálkodás területén
szembesültek. A piactól több mint 230 különböző ötletet kaptak.
Részletek a következő címen olvashatók:
www.innovationspartnerschaft.at
Az Európai Innovációközvetítő kísérleti projektje
2017-ben az Európai Bizottság egy innovációs közbeszerzési közvetítő létrehozására irányuló
kísérleti projektet indított olyan fenntartható módszer kidolgozása és megvalósítása céljából,
amellyel sikeresen megkönnyíthető az innovációs közbeszerzés. A projekt középpontjában az
európai egységes piacon belüli környezeti fenntarthatósággal és energiahatékonysággal
kapcsolatos témák széles köre áll majd.
A pályázati felhívás általános célkitűzése egy olyan innovációs közbeszerzési közvetítő
létrehozása, amely megkönnyíti a közbeszerzők, az innovációszállítók (kiemelten kkv-k és induló
vállalkozások), a befektetők, valamint a kutatók közötti kereskedelmi kapcsolatok létrejöttét.
Részletek a következő címen olvashatók:
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-linkpp-2017-2-02-innovation-procurement-brokercreating-links-facilitation-public-procurement
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AZ INNOVÁCIÓ BEVONZÁSA

Miután a lehetőségek megnyíltak a legkülönfélébb potenciális innovátorok előtt, a közbeszerzők
arra összpontosíthatnak, hogy az egyes közbeszerzési eljárásokat vonzóvá tegyék az innováció
számára.
Számos eszköz bármely közbeszerzési eljárásban, így a széles körben alkalmazott nyílt és
meghívásos eljárásokban (4.1.) is felhasználható. Az innovációnak kifejezetten kedvezhetnek az
olyan alternatív közbeszerzési eljárások, mint a tárgyalásos versenyeljárás, a versenypárbeszéd, a
tervpályázat, az innovációs partnerség, vagy a kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzés
(4.2.).
Az eljárás megválasztása és a műszaki leírás kidolgozása a közbeszerzők feladata. Az innováció
sikere végső soron az ő döntéseiktől függ. Az alábbiakban nem univerzális recept olvasható.
Inkább olyan rugalmas eszköztár, amely a korszerűsített uniós szabályok által lehetővé tett új
megközelítéseket ihlet.

4.1 Innovációbarát eszközök minden eljárástípushoz
Ez a szakasz olyan lehetőségeket mutat be, amelyek minden közbeszerzési projektben
felhasználhatók. A közbeszerzési eljárás innovációbarát előkészítése és megszervezése során már
viszonylag kis befektetés is elegendő ahhoz, hogy a közbeszerző és a beszállítói piac egyaránt
előnyhöz jusson.
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4.1.1 Igényfelmérés
A műszaki leírás összeállítása előtt a közbeszerzőknek kiterjedt igényfelmérést kell végezniük a
megoldandó probléma meghatározásához. E lépés feleslegesnek tűnhet, mivel a közbeszerzési
eljárás célja általában nyilvánvaló. Valójában ez az a döntő pillanat, amely megalapozhatja az
innováció felhasználását. Ahelyett, hogy elavult eszközei cseréjekor ismét ugyanolyanokat
vásárolna, vagy megújítaná lejárt szolgáltatási szerződéseit, a közbeszerző funkcionális elemzést
végez a szerezet és annak partnerei, felhasználói igényeiről, amelynek segítségével meghatározza
a problémákat és fejlesztendő területeket. Az elemzés alapján megállapítható, hogy az eddig
használt eszközök és szolgáltatások továbbra is a legmegfelelőbbek-e.
P ÉLDA A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKAT HASZNÁLÓK MEGHALLGATÁSA :
Tallinn intelligens kikötője
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
A növekvő forgalom jelentette kihívás leküzdésére az észtországi Tallinn kikötői hatósága új
elektronikus rendszert kívánt beszerezni a személy- és teherszállító járművek beléptetéséhez.
Mit tettek másképpen?
Az igények meghatározása céljából a közbeszerző negyven interjút készített utasokkal, hatot
járművezetőkkel, négyet a kompüzemeltetők képviselőivel, kettőt rakódási szolgáltatókkal,
négyet pedig a kikötő alkalmazottaival.
Milyen eredmény született?
A felhasználói igények értékelése alapján a közbeszerző olyan innovatív megoldást szerezhetett
be, amely a személy- és tehergépjárművek teljes utazási folyamatára kiterjed az előzetes online
regisztrációtól a beléptetésig, emellett teljesen automatizált forgalomirányítást biztosít, amely a
járműveket a hajókra irányítja.
Részletek itt olvashatók:
http://www.portoftallinn.com/smart-port
P ÉLDA A TÉNYLEGES IGÉNYEK FELMÉRÉSE AZ ISMÉTELT VÁSÁRLÁS HELYETT:
Málta áttérése a felhőalapú számítástechnikára
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Egy adattároló eszköz élettartamának lejártakor a közbeszerzők jellemzően hasonló adatszerver
beszerzésére írnak ki közbeszerzési pályázatot. Ez nem feltétlenül a legjobb megoldás az aktuális
igények kezelésére, amelyek a korábbiaktól eltérhetnek.
Mit tettek másképpen?
A máltai kormány a felhőalapú infrastruktúrára való áttéréssel optimalizálja a kormányzati
adattárolást. A közbeszerzők az adattárolási igényeiket kapacitás, biztonság, a különböző
felhasználói kategóriákra (pl. helyszíni / távoli) vonatkozó hozzáférési feltételek, mobilitás stb.
szempontjából mérik fel. Ezenkívül mérlegelhetnek alternatív megoldásokat, pl. más
közigazgatási szervekkel közösen használt adatközpontot, vagy felhőalapú szolgáltatásokat is. A
hardver- és karbantartási költségek megtakarítása mellett a felhőalapú adattárolás javítja az
adatok hordozhatóságát, így megkönnyíti az alkalmazottak mobilitását is.
A máltai stratégia részletei a következő címen olvashatók:
https://procurement.mita.gov.mt/open-calls/t04717-on-premise-private-cloud-enablinginfrastructure-and-software
(Az európai strukturális alapok társfinanszírozásában megvalósuló projekt)
Az igények meghatározásakor kellő mértékben el kell távolodni a jelenlegi megoldástól ahhoz,
hogy az értékelés a lehető tárgyilagosabb lehessen. A módosítások bevezetésével, illetve a

32

meglévő megoldás teljes cseréjével kapcsolatban fontos a nyitott gondolkodásmód. Egyes
esetekben mélyreható szervezeti változtatások szükségesek, különösen akkor, ha a
munkafolyamatokat automatizálták. A gyakorlatban az igényfelmérés alapján szükségessé válhat
a meglévőtől eltérő szerződéstípus megfontolása, például az árubeszerzésre irányuló szerződés
helyett az új technológiákra vagy folyamatokra vonatkozóan célszerű lehet szolgáltatásnyújtásra
irányuló szerződést, vagy vegyes (árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződést
kötni).
Az új trendek érvényesülése és a nagyobb tárgyilagosság érdekében az igényfelmérést
közszolgáltatási szerződés alapján szakosodott külső szervezetek, vagy a megfelelő
szakértelemmel rendelkező potenciális beszállítók is elvégezhetik. A preferenciális elbánás
elkerülése érdekében minden kicserélt információt közzé kell tenni, vagy a többi potenciális
ajánlattevővel is közölni kell28. A közszolgáltatás optimalizált költségének és megnövelt
hatékonyságának ellensúlyoznia kell az információszolgáltatás költségét.

4.1.2 Előzetes piaci konzultáció
Ha sikerült tisztázniuk az igényeiket, a közbeszerzők megvizsgálhatják a piacon elérhető
megoldásokat. Megfelelő innovatív megoldások már létezhetnek, vagy esetleg előállíthatók a
meglévő megoldások módosításával, ötvözésével. A piac ezenkívül képes lehet arra is, hogy
időben innovatív megoldást dolgozzon ki, ha erre lehetősége nyílik. Az előzetes piaci
konzultáció29 legfőbb célja ennélfogva a technika állásának ellenőrzése.
Az előzetes piaci konzultációról szóló külön cikk beemelésével a korszerűsített 2014/24/EU
irányelv intézményesítette a 2004/18/EK irányelv 8. preambulumbekezdésében említett korábbi
„technikai párbeszédet”, ezáltal nagyobb jogbiztonságot nyújtva a közbeszerzőknek a műszaki
leírások összeállítása előtti piaci konzultáció során.
A piaci konzultáció különféle formákat ölthet, így személyes és online megbeszélés, valamint
kérdőív útján is megvalósítható. A megbeszéléseket kiegészíthetik bemutatók, valamint olyan
mintavizsgálatok, amelyekkel a végfelhasználók ellenőrizhetik a javasolt megoldások valós
körülmények közötti alkalmasságát. Mérlegelhetők emellett kevésbé hagyományos módszerek is,
többek között tervpályázatok, hackathonok, ötletbörzék, valamint kategóriainnovációs
menetrendek.
P ÉLDA

ORVOSI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ, INTERNETALAPÚ ELŐZETES
PIACI KONZULTÁCIÓ :
Szív- és Érrendszeri Betegségek Kelet-Szlovákiai Intézete (VÚSCH)

Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Szakorvosi központként a VÚSCH megoldást keresett arra, hogy a beszállítóknak jelezze az
orvosi berendezésekkel kapcsolatos speciális igényeit. 2015-ben saját honlapot fejlesztett,
amelyen keresztül előzetes piaci konzultációt folytathat az orvosi berendezések beszállítóival. A
fő célkitűzés a közbeszerzés előkészítési szakaszának egyszerűsítése, valamint
eredményességének növelése volt.
Mit tettek másképpen?
Az elektronikus eszköz a teljes konzultációs folyamatot hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság
számára, ezáltal biztosítja az átláthatóságot és a részvételt. Az érdekelt résztvevők egyszerűen
feltehetik kérdéseiket, valamint elektronikusan észrevételt fűzhetnek a folyamatban lévő

28
29

A 2014/24/EU irányelv 41. cikke.
A 2014/24/EU irányelv 40. cikke.
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konzultációkhoz. Fontos, hogy az online eszköz jelentős mértékben, 180 napról mintegy 90 napra
rövidíti az előzetes piaci konzultációk időtartamát.
Milyen eredmény született?
Az eredményes kommunikációnak köszönhetően az internetalapú eszközzel az orvosi központ a
pályázatain megfelelő paramétereket határozhat meg, elkerülheti a megkülönböztető feltételek
kikötését, biztosíthatja a magas részvételi arányt, továbbá jobb ár-érték arányt és jelentős
árcsökkentést érhet el. Az eszköz emellett hozzájárul az átláthatóság növeléséhez, valamint a
pályázatok iránti érdeklődés felkeltéséhez.
Részletek a következő címen olvashatók:
http://www.vusch.sk/pripravne-trhove-konzultacie
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/good_practices/GP_fiche_22.pdf
A konzultációnak minden körülmények között átláthatónak és megkülönböztetésmentesnek kell
lennie, vagyis nem részesíthet előnyben egyetlen terméket, technológiát vagy folyamatot sem. A
mai digitális korban az értesítések uniós vagy nemzeti léptékű közzétételére szolgáló elektronikus
platform tűnik a legmegfelelőbb eszköznek a tervezett előzetes piaci konzultáció meghirdetésére,
valamint az ahhoz kapcsolódó alapvető információk és következtetések terjesztésére.
Mivel az innovatív megoldások óhatatlanul bizonytalansággal és esetlegesen kitérőkkel járnak,
alapvetően fontos a konzultációs folyamat mielőbbi megkezdése. Az ismétlődő
közbeszerzéseknél célszerű lehet az előzetes piaci konzultációt állandó folyamatként fenntartani.
P ÉLDA A KÖZBESZERZÉS ELŐREHATÓ MEGKÖZELÍTÉSE :
Életmentő telemedicina az európai kórházak intenzív osztályain
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Holland, spanyol, belga és finn kórházak nagymértékben átjárható telemedicina-platform
fejlesztését tűzték ki az olyan intenzív osztályos betegek távvizsgálata és távellátása céljából,
akiknél fokozott a vérmérgezés okozta halál kockázata.
Mit tettek másképpen?
A kórházak előzetes piaci konzultációról szóló előzetes tájékoztatást tettek közzé a „Tenders
Electronic Daily” elektronikus közbeszerzési értesítőben, majd a konzultáció eredményeit később
szintén megjelentették az interneten. A piaci konzultációt személyes találkozók formájában
folytatták le, amelyeket online kérdőív egészített ki. E megközelítéssel a közbeszerzők átfogó
képet alkothattak a technika jelenlegi állásáról. A konzultáció megerősítette, hogy a közbeszerzés
előirányzott költségvetése tartható, továbbá feltárta a kezelést igénylő további információkat is.
Milyen eredmény született?
A következő lépésben végrehajtott kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzés
eredményeként sikerült új algoritmusokat, valamint továbbfejlesztett kockázatészlelési
megoldásokat előállítani. E megoldások gyorsabb diagnózist tesznek lehetővé, továbbá
lényegesen javítják az intenzív osztályok hatékonyságát. Mindennek eredményeképpen 25 %-kal
csökkent a szepszis mortalitása. Ezenkívül a kórházi tartózkodás időtartama is lerövidült 2050 %-kal.
A kórházak a következő közbeszerzés alkalmával kibővítették a közbeszerzők körét annak
érdekében, hogy az innovatív megoldásokat szélesebb körben vezessék be Európában. E
beszerzéshez kapcsolódóan új nyílt piaci konzultációt indítottak a technika aktuális állásával
kapcsolatos naprakész információk beszerzése céljából.
Részletek a következő címen olvashatók:
http://www.thalea-pcp.eu/market-consultation
http://www.thalea-pcp.eu/thalea-2-ppi-overview
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http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:69348-2018:TEXT:EN:HTML

4.1.3 Műszaki leírások
Megfelelő piaci konzultáció útján a közbeszerzők jobban megismerik a meglévő megoldásokat –
azok paramétereit, speciális jellemzőit és mérhető mutatóit. Ezáltal jobb műszaki leírásokat
állathatnak össze, ami lehetővé teszi azt, hogy a leghatékonyabb és leginnovatívabb, köztük az új
megoldások részt vehessenek a versenyben, és általuk a közbeszerző a legnagyobb előnyhöz
jusson. A közbeszerzők a műszaki leírásokat deskriptív és funkcionális követelmények
formájában is összeállíthatják. Mindkét módszernek megvannak a maga előnyei, azonban a
funkcionális követelmények lényegesen innovációbarátabbak.
4.1.3.1 Deskriptív követelmények
Viszonylag csekély a valószínűsége annak, hogy a deskriptív műszaki leírás hatására a piac
innovatív megoldással áll elő. Legfeljebb az aktuális piaci képességeket fogja tükrözni. Az
aktuális piaci kínálaton túlmutató deskriptív műszaki leírás esetén a közbeszerző kockáztatja,
hogy nem kap választ.
A deskriptív műszaki leírás nem feltétlenül elég kiterjedt ahhoz, hogy lehetővé tegye a
tisztességes versenyt az eltérő technológiákon, folyamatokon vagy alkalmazásokon alapuló
megoldások között. Magas annak a kockázata, hogy egy konkrét megoldás részesül előnyben. Ez
az esetleges felülvizsgálati kérelmek miatt veszélyeztetheti a közbeszerzési eljárást. A
közbeszerzőknek már csak emiatt is érdeke, hogy a technika aktuális állásáról megfelelő előzetes
piaci konzultáció útján a leírás összeállítása előtt meggyőződjenek.
A deskriptív műszaki leírást alkalmazó közbeszerző részletesen előírja az elvárt megoldást, és
teljes felelősséget visel annak minőségéért és teljesítményéért. Egyes gazdasági szereplők olyan
megoldással pályázhatnak, amely jelentősen meghaladja a deskriptív műszaki leírásban
maghatározott követelményeket. Ez azonban nem valószínű: az olcsóbb és kevésbé innovatív,
viszont a minimális követelményeket teljesítő megoldásnak jobbak az esélyei a sikerre. A
minőség és az ár arányára épülő versenyben így beszűkül az innováció mozgástere.
A deskriptív műszaki leírások ezért olyan esetben a legcélravezetőbbek, amikor az ajánlatkérő
szerv tökéletesen ismeri a piaci potenciált. A várt eredmény elérését még ilyenkor is elősegítheti
az, ha a teljesítés egy részét illetően meghagyják az innováció lehetőségét.
P ÉLDA A DESKRIPTÍV MŰSZAKI LEÍRÁSOK SIKERES ALKALMAZÁSA:
A bilbaói Guggenheim Múzeum kivitelezése
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
A bilbaói Guggenheim Múzeum Európa legmeghatározóbb épületei közé tartozik. Tervezője,
Frank Ghery részletes műszaki leírása előírta az épület pontos alakját és méretét, valamint a
felhasználandó anyagokat. A kivitelezés legnehezebb részét az ívelt titántető alakja és színe
jelentette, amelyet úgy kellett megépíteni, hogy ellenálljon a nap és a szél hatásának.
Mit tettek másképpen?
Az építészeti bravúr végrehajtása, továbbá a leírásnak és a határidőnek, valamint az egyéb
korlátozásoknak egyaránt megfelelő teljesítés érdekében a vállalkozók a gyártási és kivitelezési
folyamat során innovációt alkalmaztak. Űrtechnikai alkalmazásra készült fejlett szoftver
segítségével végezték el a titánpanelek méretezéséhez, valamint vágásához és hajtásához
szükséges számításokat.
Milyen eredmény született?
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A tervezési, gyártási és kivitelezési folyamatok digitalizálása, valamint a szupervékony
titánpanelek alkalmazása forradalmasította az építőipar világát. Segítségével a titántető vágását és
leszállítását végző vállalkozás világraszóló elismertségre is sikerre tett szert.
Részletek a következő címen olvashatók:
https://www.guggenheim-bilbao.eus/en/the-building/the-construction
http://www.gastdoz.arch.ethz.ch/pmeyer/Infos/Pollalis/case_Guggenheim.pdf
4.1.3.2 Funkcionális követelmények
A funkcionális követelmények formájában összeállított műszaki leírás a jobb eredmények
elérésének felelősségét a piacra hárítja. A közbeszerző minimális követelmények
meghatározásával elkerüli a kirívóan gyenge teljesítményű pályázatot, ugyanakkor nem írja elő
túlzottan szigorúan az elvárt eredmény elérésének módját. A gazdasági szereplők nyitottságot és
rugalmasságot élveznek az optimális teljesítmény elérésében.
Továbbra is kihívást jelent azonban a helyes funkcionális követelmények és azok értékelési
szempontjainak meghatározása, amely a piaci potenciál és a leginkább megfelelő technológiák
beható ismeretében leküzdhető. Az ilyen ismeretek elengedhetetlenek az ambiciózus, de reális
követelmények meghatározásához; összegyűjtésük előzetes piaci konzultáció keretében
lehetséges.
Létrehozható olyan platform, amelyen a közbeszerzők és a gazdasági szereplők megoszthatják,
észrevételezhetik és értékelhetik a funkcionális műszaki leírásokkal, valamint az odaítélési
szempontokkal kapcsolatos tapasztalataikat30. Bár az adatbázis nem nyújt jogi szempontból
„golyóálló” információkat, számos felhasználó jelezte érdeklődését egy ilyen ötletforrás iránt.
P ÉLDA HANGSÚLYVÁLTÁS A KÖZBESZERZÉSBEN:
Az olasz nemzeti közbeszerző testület funkcionális megközelítése
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
A célkitűzés a siker esélyének növelése olyan közbeszerzési követelményekkel, amelyek a
megvalósítandó célra, és nem a megvalósítás módjára épülnek.
Mit tettek másképpen?
Az olasz nemzeti központi beszerző szerv, a CONSIP az innovációt funkcionálisan közelíti meg.
Fűtő-, illetve hűtőrendszerek beszerzése helyett „hőmérsékletet” vásárol ügyfelei számára. A
kiírási feltételek szerint a beszállítóknak előre meghatározott komforthelyzetet,
energiamegtakarítást és szén-dioxid-kibocsátás-csökkentést kell garantálniuk. A feltételek
előírják az épületen belüli hőmérsékletet; az elektronikus mérőeszközök felszerelését a beltéri
hőmérséklet folyamatos figyelemmel kísérése céljából; a fűtési és villamos energia optimális
felhasználási szintjének értékelését; minden épületre vonatkozóan energetikai audit elvégzését. A
szerződés teljesítési záradékot tartalmaz, amely előírja az energiamegtakarítás minimális
mértékét.
Milyen eredmény született?
A keretszerződés alapján megtakarított energiamennyiség az előírt minimum tizenhatszorosa.
Részletek a következő címen olvashatók:
http://www.sppregions.eu/fileadmin/user_upload/Resources/POBS_Best_Practice_Report.pdf
http://www.consip.it/media/news-e-comunicati/consip-vince-il-premio-european-energy-serviceaward

30

Hasonló internetes oldal már létezik, amelyen a zöld közbeszerzésre vonatkozó szempontok
találhatók meg: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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4.1.4 Változatok
A közbeszerzők megengedhetik a „változatot” tartalmazó ajánlatok benyújtását: a műszaki
leírásnak megfelelő ajánlathoz egy vagy több alternatív megoldás mellékelhető, amelyek
általában alternatív technológiára vagy folyamatra épülnek. A beszállítók a hagyományos,
„biztonságos” megoldás mellett innovatívabb megoldásra is javaslatot tehetnek. Ez felkeltheti a
közbeszerzők figyelmét a költség, minőség vagy rugalmasság tekintetében a vártnál jobb
eredmények miatt. A közbeszerzők előírhatják kizárólag változatok benyújtását is (ezeknek
szintén teljesíteniük kell a minimális követelményeket). Ez megkönnyítheti az olyan induló
vállalkozások és innovatív kkv-k részvételét, amelyek csak egy innovatív megoldást nyújtanak.
Ha a közbeszerzők engedélyezik vagy előírják a változatok benyújtását, a közbeszerzési
dokumentációban fel kell tüntetniük a változatok által teljesítendő minimális követelményeket,
ideértve azok bemutatási módját is. Fontos egyértelműen jelezni, hogy egy ajánlattevő a
változatokat önállóan is benyújthatja, vagy csak változatnak nem minősülő ajánlat
kiegészítéseként.
A változatok alkalmazása az egyik legegyszerűbb és legbiztonságosabb módszer az innováció
élénkítésére a közbeszerzésben. A közbeszerzőnek mindössze engedélyeznie kell a változatok
benyújtását. Ha az innovatívabb változatok nem is valósíthatók meg, a gazdasági szereplő még jó
eséllyel elnyerheti a szerződést az óvatosabb ajánlattal.
A változatok olyan funkcionális követelményekkel és odaítélési szempontokkal együttesen
alkalmazhatók a leghatékonyabban, amelyek teljesítmény, hatékonyság, költséghatékonyság,
sokoldalúság vagy tartósság tekintetében lehetővé teszik a különböző megoldások
összehasonlítását. E paraméterek hiányában a változatok összehasonlítása körülményes.
P ÉLDA KOCKÁZATCSÖKKENTŐ VÁLTOZATOK :
A francia települések fokozatos áttérése a megújuló energiaforrásokra
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Új energiaszolgáltatót keresve Bourg-en-Bresse helyi hatóságai anélkül kívánták lehetővé tenni
az innovációt, hogy többletköltséget vagy jelentős kockázatot kelljen vállalniuk.
Mit tettek másképpen?
A kiírási feltételek alapján a beszállítók a fosszilis tüzelőanyagra épülő hagyományos
megoldástól eltérő változatokat is javasolhattak. Ettől függetlenül a fosszilis tüzelőanyagra is
tehettek ajánlatot.
Milyen eredmény született?
A változatoknak köszönhetően az egyik beszállító 3 % garantált származású biogázt tartalmazó
ajánlatot nyújtott be, amely alig jelentett többletköltséget.
Részletek a következő címen olvashatók:
http://primes-eu.net/media/12194495/1-case-study-bba-natural-gaz-1_vulc-4.pdf

4.1.5 Odaítélési szempontok
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az egyetlen olyan odaítélési szempont, amelyet a
korszerűsített irányelv említ. A gazdaságilag (minőség és ár tekintetében egyaránt) legelőnyösebb
ajánlat odaítélési szempontjainak intelligens meghatározása fontos potenciállal bír az innovációs
közbeszerzés számára.
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat szempontjai az alábbiakat foglalják magukban:
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4.1.5.1 Ár
Ha a nemzeti jog megengedi, a közbeszerzők úgy dönthetnek, hogy kizárólag az ár szempontját
veszik figyelembe (a tagállamok a nemzeti jogba történő átültetéskor kötelezővé tehetik az egyéb
szempontokat, pl. Skócia esetében)31. Ebben az esetben az ár kizárólag az áruk, szolgáltatások
vagy építési beruházások beszerzési értékére vonatkozik (a fizetési módoktól függetlenül). Nem
foglalja magában a használattal, karbantartással, újrahasznosítással vagy ártalmatlanítással
összefüggő egyéb költségeket. Az ár egyedüli odaítélési szempontként való alkalmazásakor igen
csekély az innováció élénkítésének az esélye, kivéve akkor, ha az árat mint odaítélési szempontot
funkcionális követelményekkel és/vagy változatokkal együttesen alkalmazzák.
4.1.5.2 Költség
Az ár szempontja mellett a közbeszerzők a költséget is figyelembe vehetik. Ez jellemzően a
közbeszerzési szerződés tárgyának előállítása, megszerzése, használata, felhasználása,
karbantartása, összekapcsolása, újrahasznosítása és/vagy ártalmatlanítása pénzben kifejezett
értékét foglalja magában. Kiszámításához a közbeszerzőknek elérhető és tárgyilagos
életciklusköltség-számítási módszertant kell alkalmazniuk.
A megfelelő költségszámítási módszertan értelmezhető numerikus értékeket rendel a közbeszerző
igazolt érdekeihez, pl. gépjárműflotta esetében az üzemanyag- és karbantartási költségekhez. Az
egyes költségelemekhez rendelt értékek a közbeszerző jellegétől és konkrét igényeitől függően
változnak; pl. a városi környezetben üzemeltetett postai járművek esetében a szempontokat eltérő
módon szükséges értékelni az autópályán, valamint a vidéken közlekedő távolsági kézbesítő
járművekhez képest, amelyeknél kevesebb lehetőség van a feltöltésre és szervizelésre.
Az ár és a költség odaítélési szempontjainak ötvözésével élénkíthető az innováció. Egy innovatív
jármű jobb eredményeket nyújthat a fogyasztás, a zöld energia vagy a karbantartási időszakok
tekintetében annak ellenére is, hogy eredeti vételára magasabb az általános járművekénél. Ezáltal
a közbeszerző optimalizálhatja életciklusköltségét: nemcsak az eredeti kiadása térül meg, de az
innovatív megoldással a teljes életciklusra vetített összköltség is alacsonyabb lehet. Ezzel
egyidejűleg a gazdasági szereplők a költségszempont alapján elismert jobb teljesítménynek
köszönhetően olyan innovatív termékeket értékesíthetnek, amelyeknek máskülönben nem lenne
helyük a piacon.
P ÉLDA

JOBB

EREDMÉNYEK

BIZTOSÍTÁSA

ÉLETCIKLUSKÖLTSÉG- SZÁMÍTÁSI

MÓDSZERTANNAL :

Zöldebb járművek a szlovén közszolgáltatásokban
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Szlovénia közbeszerzési ügynöksége 130 közigazgatási szerv számára vásárol járműveket. A
zöld közbeszerzésre vonatkozó cselekvési terv értelmében köteles „ökologizálni” a beszerzéseit.
Mit tettek másképpen?
A járművek beszerzésekor az ügynökség azok életciklusköltségét a tiszta járművekről szóló uniós
irányelvben a CO2-kibocsátás élettartamra vetített költségére vonatkozóan meghatározott
kötelező közös számítási módszertan alapján számítja ki.

31

A 2014/24/EU irányelv 67. és 68. cikke utasításokat tartalmaz a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
szempontjainak gyakorlati alkalmazására vonatkozóan. A 67. cikk (2) bekezdésének utolsó
franciabekezdése szerint: „A tagállamok előírhatják, hogy az ajánlatkérő szervek odaítélési
szempontként nem használhatják kizárólag az árat vagy kizárólag a költségeket, illetve ezek
használatát meghatározott típusú ajánlatkérő szervre vagy szerződésre korlátozhatják.”
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Például: Egy 155g/km CO2-kibocsátású személygépkocsi CO2-kibocsátásának teljes élettartamra
megállapított üzemeltetési költsége: 200 000 km x 0,155 kg/km x 0,04 EUR/kg = 31 000,04 EUR
élettartamra megállapított származtatott CO2-költségek.
Ez az érték hozzáadható a vételárhoz és az egyéb üzemeltetési költségekhez. A szerződést a
valamennyi paraméter (ár, költség, CO2-kibocsátás társadalmi értéke) együttes figyelembevétele
alapján a jármű legjobb összértékét tartalmazó ajánlat nyeri el.
Milyen eredmény született? Azáltal, hogy az odaítélési szempontok keretében életciklusköltségszámítást alkalmaz és a maximális CO2-kibocsátásra vonatkozó követelményeket fogalmaz meg,
a szlovén közbeszerzési ügynökség alacsonyabb CO2-kibocsátású járművekről szóló ajánlatokhoz
jut. Ez járművenként 3-45 g/km kibocsátáscsökkentést eredményezett.
Részletek a következő címen olvashatók:
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehicles/directive_en
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue17_Case_Study40_Slovenia_vehicles.p
df
4.1.5.3 Minőség
A legjobb ár-minőség arány fogalmával a korszerűsített uniós szabályok a közbeszerzési
szerződés tárgyának ára és a közbeszerző számára kiemelten fontos szempontok közötti
kapcsolatot határozza meg. A minőségi szempontok kiterjedhetnek a termékek, szolgáltatások és
építési beruházások minőségi, környezetvédelmi, társadalmi és innovatív vonatkozásaira. A
közbeszerzők nagy szabadságot élveznek e szempontok megfogalmazásában, valamint konkrét
igényeiknek megfelelő súlyozásában.
P ÉLDA A MINŐSÉG MEGKÖVETELÉSE A KIVÁLASZTÁSI FOLYAMATBAN:
Környezet- és felhasználóbarátabb nyomtatók az Európai Bizottság számára
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy mérsékelje igazgatási tevékenysége hatását a
természeti környezetre, emellett jobb munkakörnyezetet biztosítson munkatársai, köztük a
különleges igényű alkalmazottak számára.
Mit tettek másképpen?
Kizárólag olyan irodai nyomtató vehető figyelembe, amely teljes körűen megfelel az Energy Star
2.0 program, valamint a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv követelményeinek. A
nyomtatóknak ezenkívül alkalmasnak kell lenniük a 100 %-ban újrahasznosított papír
használatára.
Életciklusköltség-számítást alkalmaznak annak érdekében, hogy az egyes nyomtatók teljes
életciklusán keresztül, egészen azok hulladékként történő ártalmatlanításáig érvényesüljenek a
környezetvédelmi szempontok, és csökkenthető legyen az energiafelhasználás.
Az ajánlatok ezenkívül többletpontokat szerezhetnek az értékelés során olyan kiegészítő
elemekért, mint a csökkentett zajszint, az újrafelhasznált patronok, vagy a kerekesszékes
felhasználók igényeinek is megfelelő ergonómia.
Részletek a következő címen olvashatók:
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:287253-2016:TEXT:EN:HTML
A legjobb ár-minőség arány körültekintően megválasztott követelményeivel igazolható az olyan
termékek, szolgáltatások vagy folyamatok előnyben részesítése, amelyek innovatív jellemzőiknek
köszönhetően jobban megfelelnek a közbeszerző szellemiségének és igényeinek.
P ÉLDA HOLISZTIKUS SZEMLÉLET MEGVALÓSÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI FOLYAMATBAN
Inkontinenciapelenkák beszerzése Dániában
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Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
A közbeszerző azért döntött a holisztikus szemléletű pályázat mellett, mert egyértelmű volt
számára, hogy az inkontinencia kezelésében a fő költségelemet nem a pelenka (vagyis a termék
ára), hanem a kezelés egyéb járulékos költségei jelentik. Például a gondozók számára a pelenka
kicseréléséhez szükséges idő és az ebből fakadó költségek, a nem megfelelő pelenka használata
stb.
Mit tettek másképpen?
A következő odaítélési szempontokat alkalmazták:
 Gazdaságosság 40 %
o Termékár 30 %
o Összköltség 70 %
 Minőség 25 %
 Oktatás/tanácsadás 20 %
 Gazdasági következmények: 15 %
Részletek a következő címen olvashatók:
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:069650-2015:TEXT:DA:HTML

4.1.6 A szellemitulajdon-jogok kezelése
Minden olyan közbeszerzésnél, amely innovációval járhat, fontos, hogy a közbeszerzők
előzetesen, már a pályázati dokumentációban egyértelműen meghatározzák a közbeszerzési
szerződéshez fűződő szellemitulajdon-jogok megosztását32. Az Unió közbeszerzési irányelvei és
állami támogatási szabályai választási lehetőséget biztosítanak abban, hogy a szellemitulajdonjogokat a közbeszerző fenntartsa magának, vagy azokat átruházza az eljárásban részt vevő
gazdasági szereplőkre33.
Alapvetően két lehetőség van, de köztes változatok is léteznek. Az első lehetőség szerint a
közbeszerző szerzi meg a projektből származó összes szellemitulajdon-jogot. A második
lehetőség szerint a beszállító szerzi meg a projektből származó összes szellemitulajdon-jogot. Az
első lehetőség a klasszikus megoldás, amelynél a közbeszerző az eredmények teljes körére
jogosult arra tekintettel, hogy a költségeket teljes mértékben fedezi. A vállalkozások azonban
kifogásolják azt, hogy a világ többi részéhez képest az európai közbeszerzők elfojtják az
innovációt azáltal, hogy indokolatlanul maguknak tartják fenn a szellemitulajdon-jogokat34. Ez
megakadályozhatja a beszállítókat abban, hogy a terméküket vagy szolgáltatásukat más
környezetben vagy más ügyfélnél újra felhasználják, illetve módosítsák vagy továbbfejlesszék.
Különösen azokban az esetekben, amikor nem fűződik kiemelkedően fontos közérdek ahhoz,
hogy a közbeszerzők fenntartsák a szellemitulajdon-jogokat vagy azok egy részét, a jogok
átengedhetők a beszállítók részére. Bizonyos körülmények között a beszállítóknak a
közbeszerzőkhöz képest jobb lehetőségeik vannak a közbeszerzésből származó innovációk
kereskedelmi hasznosítására, a szellemi tulajdon megfelelő védelmének biztosítására, valamint a
szellemitulajdon-jogok bírósági eljárásban történő védelmére. Ilyenkor azonban szükséges lehet
biztosítani a közbeszerzők számára a jogosultságot az innovatív megoldások – jogdíjfizetési
kötelezettség nélküli – használatára. A közbeszerzők megkövetelhetik továbbá, hogy a
32

33
34

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszeréről szóló
közlemény
(COM
(2014)
3282)
33. bekezdésének
b) pontja,
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/rdi_framework_en.pdf
A 2014/24/EU irányelv 42. cikke, valamint a 2014/25/EU irányelv 60. cikke.
Nyilvános konzultáció a szellemitulajdon-jog és az üzleti titok tiszteletben tartásáról az európai
közbeszerzésekben, 2016, http://ec.europa.eu/growth/content/consultation-respect-intellectualproperty-public-procurement-procedures_en
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beszállítók bizonyos harmadik feleknek tisztességes és észszerű piaci feltételek mellett
engedélyezzék a jogok hasznosítását. Ilyen megállapodásra a foglyul ejtés elkerülése érdekében
lehet szükség a projekt kibővítése vagy átvétele esetén.
A SZELLEMITULAJDON -JOGOK KEZELÉSE A KÖZBESZERZÉSEK SORÁN AZ EGYES
ORSZÁGOKBAN

Európa fő kereskedelmi partnereit a közbeszerzésekhez fűződő szellemitulajdon-jogokat
alapesetben a részt vevő gazdasági szereplőkre ruházzák, kivéve akkor, ha ennek ellenkezőjéhez
kiemelkedően fontos közérdek fűződik. Ezzel szemben Európában csak néhány ország,
nevezetesen Belgium, Finnország, Franciaország, Svédország és Svájc engedi át alapesetben a
vállalkozások részére a szellemitulajdon-jogokat. A legtöbb uniós tagállamban a közbeszerzés
jogi kerete alapesetben nem ruházza a vállalkozásokra a szellemitulajdon-jogokat.
Részletek a következő címen olvashatók:
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=56812
A szellemitulajdon-jogok beszállítók részére történő átengedése elősegítheti az innovatív
megoldások kereskedelmi hasznosítását, emellett csökkenti a közszektor közbeszerzési
költségeit. A tagállamok ezért mérlegelhetik azt, hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat
alapesetben a fenti feltételekkel átengedjék a beszállítók részére, valamint annak biztosítását,
hogy a vállalkozások innovációs ösztönzői ne torzuljanak, és a piachoz való hozzáférés továbbra
is nyitott maradjon.

4.1.7 A szerződések teljesítése
Az eddigiekben ismertetett eszközök kizárólag akkor működőképesek, ha a vonatkozó
innovációbarát szempontok a szerződéses feltételekben is megjelennek. Ha a közbeszerzési
szerződést minőségi vagy teljesítményre vonatkozó szempontok alapján ítélik oda, de az
szerződéses szankciók (pl. árindexálás vagy lejárat előtt felmondás) útján nem érvényesíthető, a
közbeszerző elszalaszthatja az innovatív megoldás lehetőségét. Ez különféle jogorvoslati
igényeket is eredményezhet.
A szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezéseknek legalább az alábbi elemeket tartalmazniuk
kell:





A szerződés teljesítésére vonatkozó szempontok, mérhető minőségi és
teljesítménycélokra vonatkozó mutatók35;
Kilépési záradék a vártnál gyengébb teljesítmény esetére, valamint arra az esetre, ha a
piacon az éppen fejlesztés alatt álló megoldásnál megfelelőbb jelenik meg (a beszállító
számára tisztességes feltételekkel);
Szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezések a feltételek változékonysága, valamit a
szerződés teljesítése során megállapított további nagy innovációs potenciál miatt.

A szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések emellett tartalmazhatnak értékelemzési
rendelkezéseket is36. Ez utóbbiak arra ösztönzik a beszállítókat, hogy ne csupán a teljesítményre
35

Az eredményalapú szerződésteljesítési szakaszra vonatkozó fő teljesítménymutatókat tartalmazó
pályázati dokumentáció holisztikus szemléletű összeállítására példa a Stop and Go projekt európai
mintaleírása:
 http://stopandgoproject.eu/wpcontent/uploads/2017/04/WP2_STOPandGO_D2.2_Update_European_Specification_Templat
e_v1.2.pdf
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vonatkozó követelményeket teljesítő megoldásokat állítsanak elő, hanem a megvalósítási
szakaszban is folyamatosan javítsák a leszállított a megoldások minőségét és
költséghatékonyságát. E rendelkezések előírhatják a megoldások minőségének javításáért járó
bónusz kifizetését a beszállítók részére, továbbá a beszállítóknak juttathatják a szerződés
végrehajtása során az általuk a közbeszerző javára realizált költségmegtakarítás egy részét. Az
értékelemzéssel kapcsolatban további információk az Innovációs Közbeszerzés Európai
Támogatása kezdeményezés eszköztárának 3. moduljában találhatók (http://eafip.eu/toolkit).
P ÉLDA A MINŐSÉG MEGKÖVETELÉSE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN:
A vízminőség folyamatos javítása Limburg tartományban
Miért volt szükség innovatív megoldás mérlegelésére?
Limburg vízszolgáltatója olcsóbb és megbízhatóbb információtechnológiai rendszert kívánt
beszerezni a hálózatán keresztüli vízelosztás kezeléséhez.
Mit tettek másképpen?
Mivel a szoftver a szerződéskötést követően is folyamatosan fejlődő terület, a közbeszerző
értékelemzési rendelkezésekkel ösztönözte a beszállítókat arra, hogy a szerződés végrehajtása
során javítsák a minőséget és csökkentsék a költségeket.
Milyen eredmény született?
A megközelítés jobb minőségű és alacsonyabb költségű rendszert eredményezett: a szerverek
száma 50-ről 4-re csökkent, ennek megfelelően mérséklődött a karbantartási költség, továbbá az
állásidőt 0,005 %-ra szorították le.
Részletek a következő címen olvashatók:
http://eafip.eu/wp-content/uploads/2015/06/ParijsLV7.pdf
https://www.croonwolterendros.nl/nl/industrie/actueel/revolutie-procesautomatiseringwaterketen-helder-proces-voor-schoon-water

4.2 Konkrét innovációbarát közbeszerzési eljárások
4.2.1 Az azonnal felhasználható innovációk kiigazítása – Tárgyalásos eljárások
A korszerűsített uniós szabályok egyik újítása, hogy lehetővé teszik a tárgyalásos eljárás
alkalmazását az olyan azonnal elérhető, de kiigazítást igénylő megoldásra (többek között ipari
mintára vagy innovatív megoldásra) vonatkozó közbeszerzési szerződéseknél, amelyek
különösen összetettek, vagy amelyeknél a műszaki leírás nem készíthető el kellő pontossággal 37.
Ilyen körülmények között a korszerűsített uniós szabályok alapján a közbeszerzők két eljárás: a
tárgyalásos eljárás38 és a versenypárbeszéd39 között választhatnak.
A tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd közötti fő különbség abban rejlik, hogy a
közbeszerző számára mennyire ismertek a projekt részletei. Az előbbi esetében a közbeszerző
pontosabb elképzeléssel rendelkezik a közbeszerzési szerződés jellegéről és tárgyáról, míg az
utóbbi esetében több kérdés vár eldöntésre a beszerzési oldalon.
36

37
38

39

Az eredményközpontú kifizetési rendszerekkel és az értékelemzéssel kapcsolatban további
információk a következő címeken elérhető példákban találhatók:
 www.senat.fr/rap/r16-668/r16-6685.html
 http://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=47450
 https://innovation.cms.gov/initiatives/cjr
A 2014/24/EU irányelv 26. cikkének (4) bekezdése.
Korábban a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás csak pontosan körülhatárolt
esetekben volt alkalmazható más eljárások eredménytelenségét követően.
A korszerűsített irányelvek jelentős mértékben egyszerűsítették a versenypárbeszédet.
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A TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ÉS A VERSENYPÁRBESZÉD ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A tárgyalásos eljárás megfelelőbb akkor, amikor például a közbeszerző tudja, hogy folyómeder
alatti kétirányú alagút saját költségvetéséből finanszírozott megépítése szükséges építési
beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés keretében. A tárgyalások az építési beruházás
műszaki vonatkozásaira, többek között az ár és a minőség szempontjaira összpontosítanak.
Ezzel szemben a közbeszerző versenypárbeszéd útján határozhatja meg, hogy hidat vagy egyilletve kétirányú, a folyómedren vagy az alatt elhelyezett alagutat célszerű építeni, a kivitelezés
építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés vagy építési koncesszió keretében történjen,
a finanszírozást pedig saját forrásból vagy külső forrás bevonásával oldják meg.
4.2.1.1 Tárgyalásos eljárás
A tárgyalásos eljárás nagyobb rugalmasságot biztosít a közbeszerzőknek a szerződések
odaítélésében olyan esetekben, amikor a piacon nem állnak rendelkezésre kész megoldások.
Alkalmazható továbbá akkor is, amikor viszonylag nyílt, átlátható és dokumentált tárgyalás útján
a közbeszerzők megvitathatják a meglévő elemek módosítását, vagy egy olyan innovatív
megoldás kifejlesztésének feltételeit, amely megfelel a műszaki leírásban foglalt igényeknek.
Az eljárással szemben elvárás, hogy közelebb hozza a közbeszerzőket az ágazati szereplőkhöz.
Közvetlen párbeszédet indít a kifejlesztendő megoldások konkrét jellemzőiről.
Ahhoz, hogy az ilyen eljárás keretében sikeres innováció valósulhasson meg, funkcionális vagy
teljesítményre vonatkozó követelmények, valamint megfelelő minőségi és egyéb mérhető
mutatókon alapuló, a későbbi prototípuskészítési szakaszra is kiterjedő odaítélési szempontok
szükségesek.
Mivel a tárgyalásos eljárást nemrégen vezették be a 2014-ben elfogadott és a legtöbb tagállam
nemzeti jogába 2016-ban átültetett közbeszerzési irányelvek, a jelen dokumentum 2018 eleji
összeállításakor releváns példák nem álltak rendelkezésre. Ettől függetlenül a példák a jövőben
bekerülhetnek az e-kompetenciaközpont elektronikus példatárába40.
4.2.1.2 Versenypárbeszéd
A versenypárbeszéd kétfordulós eljárás, amelynek során a közbeszerző ismertetőben vagy
hirdetményben közli az igényeit, rögzíti a minimális követelményeket a részvételre jelentkezők
számára, továbbá a legjobb ár-minőség arány alapján meghatározza a szerződés odaítélésének
szempontjait.
A részvételre jelentkezők kiválasztására vonatkozó szempontok ellenőrzését követően a
közbeszerző megindítja a versenypárbeszédet a minimális követelményeket teljesítő
résztvevőkkel. A tárgyalásokra a részvételre jelentkezőkkel egyedileg, az egyes megoldások
bizalmasságának biztosításával kerül sor. Ehhez a közbeszerző munkatársai részéről nagy fokú
szakértelemre, valamint elegendő idő biztosítására van szükség. A részcélok meghatározása
elősegíti a tárgyalások előrehaladásának értékelését, valamint az előválogatott jelöltek listájának
összeállítását.
Az eljárás innovációs potenciálja abban rejlik, hogy a résztvevők a megoldások széles körére
tehetnek javaslatot. A zárt és részletes tárgyalás során a részvételre jelentkezőknek elegendő idő
áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy minden releváns információt beszerezzenek az egyedi
innovatív megoldás kidolgozásához. Az innovatív jelleg megmutatkozhat a műszaki, pénzügyi
vagy igazgatási vonatkozásokban, vagy a közbeszerző működési folyamatának teljes
átalakításában.
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https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers_en
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Ha a közbeszerző megítélése szerint a versenypárbeszéd elérte az optimális szakaszt, a
fennmaradó résztvevőket felkéri végleges ajánlatuk benyújtására. A szerződés odaítélése a
legjobb ár-minőség arány alapján történik. Az előzetes ajánlattételi felhívásnak körültekintően
meghatározott minőségi szempontokat kell tartalmaznia, amelyek tárgyilagosan mérhetők, így
összehasonlíthatók.
A versenypárbeszéd példáit lásd:
 Koppenhága példáját a 2.2. pontban;
 Eindhoven példáját a 3.1.4. pontban.

4.2.2 Tervpályázatok
Tervpályázatot hagyományosan a városrendezés, az építészet, a magas- és mélyépítés, valamint
az adatfeldolgozás területét érintő munkák megtervezése során alkalmaznak. Az uniós szabályok
szerint azonban ez az eljárás más típusú projektek, például a pénzügyi konstrukciók esetében is
megfelelő. Tervpályázat kiírható pénzjutalommal járó díj vagy szolgáltatási szerződés odaítélése
céljából, amelyre a pályázatot követően hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás útján kerül sor.
A tervpályázat keretében a közbeszerző nagy mozgásteret biztosít a résztvevőknek arra, hogy
javaslatot tegyenek a versenyfelhívásban megfogalmazott igényeket a legjobban kielégítő
megoldásra. Ebben rejlik az innovációs potenciál. A tervjavaslatokat a résztvevőktől független
tagok alkotta önálló zsűri bírálja el. A zsűritagok legalább egyharmadának rendelkeznie kell
azokkal a képesítésekkel, amelyeket a résztvevőktől elvárnak. A zsűri pontosító kérdéseket tehet
fel a résztvevőknek, majd a döntését a versenyfelhívásban rögzített szempontok alapján hozza
meg.
A tervpályázatnak egy sajátos előnye is van. Az eljárás keretében a zsűri szakszerű és független
módon értékelhet olyan szempontokat, mint a felhasználóbarát jelleg, az alkalmasság, az
ergonómia, valamint az ajánlat művészi, reputációs vagy innovatív jellege. E szempontok
mérése, összehasonlítása és értékelése nehezebb lehet más eljárástípusoknál, ahol a
körülményesebb a tárgyilagos és mérhető mutatók megállapítása és rangsorolása.
Az eljárásban a kihívást a legtárgyilagosabb és legátláthatóbb értékelési módszer biztosítása
jelenti. Ennek érdekében körültekintő megoldás lehet a különböző – tárgyilagosan mérhető
beszerzési és teljesítési költségekre, hatékonyságra, minőségre vonatkozó – szempontok vegyes,
arányos és indokolt összeállításban történő alkalmazása.
Az innovatív ötletek beszerzésére irányuló tervpályázat példája a TekesMatch projektje (lásd az
innovációközvetítőkről szóló 3.2. pontban).

4.2.3 Az innováció ösztönzése kutatás-fejlesztési közbeszerzéssel
Előfordulhat, hogy a közbeszerzőnek kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat kell beszereznie az
egyedi innovatív megoldás kidolgozásához. Erre szükség lehet akkor, ha a piac nem kínál
megfelelő megoldást, vagy ha az igények nem elégíthetők ki a meglévő megoldások
módosításával. Az eljárástól függően a kutatás-fejlesztési folyamat eredménye elősegíti a
műszaki leírás összeállítását a következő lépéshez, az innovatív megoldás gyakorlati
bevezetésére irányuló közbeszerzéshez.
A kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó alapvető áruk vagy szolgáltatások közbeszerzése speciális
feladat, amelyet szakértelemmel rendelkező intézmények végeznek. Emellett általános lehetőség
a közbeszerzők számára. Segítheti őket az áttörést jelentő megoldások piacra juttatásában,
valamint egy másik területről származó innovatív megoldás saját célú átvételében. A kutatásfejlesztési szolgáltatások közbeszerzése magától értetődően bizonyos mértékű szakmai és
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pénzügyi kapacitást, tapasztalatot, valamint az ilyen típusú innovatív projektekkel járó
kockázatokkal szembeni ellenálló képességet igényel.
Mindazonáltal ha az eljárás körültekintően megtervezett és sikeres, akkor a közbeszerzők
számára felsorolt nehézségeket, valamint a fejlesztés többletköltségeit ellensúlyozhatja a jobb
költséghatékonyság, a jobb minőség, vagy az innovatív megoldás társadalmi haszna. Ez a helyzet
például a fogyatékkal élők számára az akadálymentesítést biztosító intézkedéseknél. A piac
szempontjából ugyancsak előnyös a folyamatbeindító vevő megjelenése a kutatás-fejlesztési
eredményekre épülő innovatív megoldások közbeszerzése esetén. Ez megteremtheti a további
bevezetések potenciálját, valamint üzleti lehetőségeket nyithat.
Az állami támogatási szabályoknak való megfelelés érdekében a közbeszerzőknek kiemelt
figyelmet kell fordítaniuk a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami
támogatások keretrendszerének 33. pontjára, amelyet minden esetben alkalmazni kell, ha a
közbeszerzési irányelvek szerinti nyílt pályázati eljárás lefolytatására nem került sor.
Az alábbi szakaszok a kutatás-fejlesztés közbeszerzésével járó speciális közbeszerzési eljárások
főbb jellemzőit mutatják be. Sok esetben a kutatás-fejlesztési szakasz finanszírozásához nemzeti
vagy uniós szinten elkülönített források állnak rendelkezésekre. Ezzel a jelen dokumentum nem
foglalkozik.
4.2.3.1

A kutatás-fejlesztési szolgáltatások közbeszerzése, valamint a szellemi és egyéb
tulajdonjogok megosztása

A kutatás-fejlesztési szolgáltatások beszerzésének egyik módja az uniós irányelvekben felsorolt
eljárások valamelyikének (pl. nyílt vagy meghívásos eljárás) alkalmazása, ahogyan bármely más
típusú szolgáltatás esetében is. Mindaddig, amíg a közbeszerzési irányelvek szerinti nyílt és
átlátható közbeszerzési eljárásra kerül sor, a Bizottság általában úgy tekinti, hogy a beszállítók
nem részesülnek állami támogatásban. Ugyanez vonatkozik a meghívásos eljárásokra is, kivéve
akkor, ha az érdekelt szolgáltatókat indokolatlanul zárják ki a pályázatból.
A korszerűsített uniós szabályok41 szerint ha a közbeszerző saját részre tartja fenn a kutatásfejlesztésből származó előnyöket (ideértve a szellemi és egyéb tulajdonjogok teljes körét), akkor
a kutatás-fejlesztési szolgáltatások beszerzése a közbeszerzési irányelvek hatálya alá tartozik. Ha
a közbeszerző nem kizárólagosan hasznosítja a kutatás-fejlesztési szolgáltatásokból származó
előnyöket, a beszerzés mentesül a közbeszerzési irányelvek alkalmazása alól42. A műszaki
leírásban, valamint az azt követően elkészített szerződésben ezért kiemelten foglalkozni kell a
kutatás-fejlesztési szolgáltatásokból származó szellemitulajdon-jogok megosztásával.
Ha a közbeszerző fenntartja a szellemitulajdon-jogokat, akkor jogosult a kutatásból származó
innovatív megoldás bevezetésére vonatkozó döntést hozni. Ebben az esetben a további
közbeszerzési eljárások műszaki leírása felhasználhatja a kutatás-fejlesztési szerződés
eredményeit. További lehetőség, hogy az innováció további élénkítése céljából a közbeszerző
valamennyi érdekelt félnek díjmentesen engedélyezi az új szellemitulajdon-jogok hasznosítását.
Az engedély feltételei között kiköthető, hogy az adott szellemitulajdon-jogokra épülő további
innovációkat díjmentesen elérhetővé kell tenni más érdeklődő felek számára.
Ha a közbeszerző úgy dönt, hogy a kutatás-fejlesztési szerződésből eredő új szellemitulajdonjogokat átengedi a beszállítónak, akkor ezt olyan feltételekhez kell kötni, amelyekkel elkerülhető
az állami támogatás miatti versenytorzulás. Így különösen a beszállítóval a piaci árnak megfelelő
41
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A 2014/23/EU irányelv 25. cikke, a 2014/24/EU irányelv 14. cikke, valamint a 2014/25/EU irányelv
32. cikke.
Lásd alább a kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzésről szóló 4.2.3.2. szakaszt.
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térítést kell fizettetni. A pályázati eljárás eredményeként keletkezett szellemitulajdon-jogok
tényleges piaci értéke utólag állapítható meg.
A közbeszerző emellett további feltételeket is kiköthet, amelyek értelmében például
hasznosíthatja az érintett jogokat, és/vagy előírhatja a beszállítónak, hogy bizonyos körülmények
között tisztességes (nyílt, átlátható, megkülönböztetésmentes) és észszerű piaci feltételekkel
engedélyezze harmadik feleknek a jogok hasznosítását.
4.2.3.2 Kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzés
A kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzés a kutatás-fejlesztési szolgáltatások előnyös
feltételekkel, több gazdasági szereplőtől történő beszerzésére irányul.
A kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzés 2007 óta alkalmazható megközelítés43. A
gyakorlatban a kutatás-fejlesztési szolgáltatások közbeszerzési irányelvek alkalmazása alóli
mentességét egy konkrét esetben valósítja meg44: amikor a közbeszerző nem kizárólagosan
hasznosítja a kutatás-fejlesztési szolgáltatási szerződésből származó előnyöket, hanem azokon a
gazdasági szereplőkkel piaci feltételek alapján osztozik45.
Ebben a haszonmegosztási konstrukcióban a közbeszerző a szerződésből eredő új
szellemitulajdon-jogokat átengedi a résztvevő gazdasági szereplőknek, azonban fenntartja i. a
kutatás-fejlesztési eredmények hasznosításának jogát, valamint ii. azt a jogot, hogy az
eredmények hasznosítását tisztességes és észszerű piaci feltételekkel engedélyezze harmadik
feleknek, illetve ezt előírja a gazdasági szereplőknek. Ez a megoldás kölcsönös előnyökkel járhat.
A gazdasági szereplők más közbeszerzőknél, valamint más piacokon kereskedelmileg
hasznosíthatják a megoldásokat. A közbeszerzők amellett, hogy a megoldást a bevezetésre
irányuló későbbi közbeszerzések során is felhasználhatják és engedélyezhetik, elkerülhetik a
szellemitulajdon-jogokkal járó költséges nyilvántartásba vételi és/vagy fenntartási folyamatot.
A kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzésre irányuló szerződés tárgya egy vagy több
kutatás-fejlesztési kategóriába (alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) tartozhat. A
szerződésnek korlátozott időtartamra kell szólnia és magában foglalhatja a prototípusok vagy az
első termékek vagy szolgáltatások korlátozott mennyiségének tesztsorozat formájában történő
fejlesztését. Kereskedelmi mennyiségű termék vagy szolgáltatás megvásárlása nem képezheti
ugyanazon szerződés tárgyát45. A szerződés azonban kiterjedhet a prototípusok és/vagy a
kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzés keretében kifejlesztett végleges termékek vagy
szolgáltatások korlátozott mennyiségének a beszerzésére, amennyiben a szolgáltatások értéke
meghaladja a szerződésben foglalt termékek értékét.
A meghatározásból következik, hogy a kutatás-fejlesztési szolgáltatásokról szóló szerződéseket
olyan területeken alkalmazzák, ahol a meglévő megoldások nem felelnek meg a közbeszerző
igényeinek.
A közbeszerző számos előnyre tehet szert. Hozzájuthat a későbbi közbeszerzések során
felhasználható elemekhez, emellett több gazdasági szereplő vesz részt a versenyben, amelyek
kiválasztása fokozatosan, az előzetesen meghatározott részcélokkal kapcsolatban nyújtott
teljesítményük, valamint a következő szakaszra tett ajánlatuk alapján történik. Végül a
közbeszerző bármikor lezárhatja a projektet, ha annak eredményei nem felelnek meg az
elvárásoknak.
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http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/com_2007_799.pdf
A 2014/24/EU irányelv 14. cikke.
A kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzés a kockázatok és a hasznok megosztásával jár,
ezért a szellemitulajdon-jogok beszállítóra ruházása elvben nem minősül állami támogatásnak.
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Az eljárás a gazdasági szereplők számára is vonzó lehet. Lehetőséget ad egy olyan igényt
kiszolgáló megoldás kidolgozására, amelyet a piac jelenleg nem lát el megfelelően. Siker esetén
érdekes piacot nyithat a hasonló közbeszerzők körében, amelyek szintén érzékelik a piacon
azonnal rendelkezésre álló megoldások hiányát.
A közbeszerző a kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzés tapasztalatait a későbbi
közbeszerzések pályázati dokumentációjában is felhasználhatja. Ezt minden esetben
megkülönböztetésmentesen kell tennie úgy, hogy bármely gazdasági szereplő pályázhasson. A
közbeszerző ugyanakkor nem tehet közzé olyan részleteket, amelyek i. akadályoznák a
jogalkalmazást; ii. közérdekbe ütköznének; iii. sértenék a kereskedelmi hasznosítást megelőző
közbeszerzésben részt vevő szolgáltatók jogos üzleti érdekeit46; vagy iv. torzíthatják a versenyt a
részt vevő kutatás-fejlesztési szolgáltatók vagy a piac egyéb szereplői között.
A kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzéssel a piacra jutási idő szintén lerövidíthető. A
közbeszerzési eljárás speciális körülményei között a gazdasági szereplőknek meghatározott ideig
lehetőségük van innovatív megoldások fejlesztésére és tesztelésére. Ez a közbeszerzők és a
beszállítók számára egyaránt előnyös: a közbeszerzők szorosabb kapcsolatba kerülnek a piaci
szereplőkkel, míg a beszállítók valós körülmények között, hamarabb jutnak visszajelzéshez a
vásárlóktól innovációs potenciáljukról.
Ez kifejezetten azoknak az innovatív induló és növekvő vállalkozásoknak, valamint kkv-knak áll
az érdekében, amelyek hajlandók elfogadni az első potenciális vásárló referenciáját. Az
eljáráshoz való hozzáférés ugyancsak egyszerűsödött. Mivel az eljárás nem az innovatív
megoldások kereskedelmi mennyiségű beszerzésére irányul, az ajánlattevőknek csak a kutatásfejlesztésre vonatkozó szakképesítés és pénzügyi kapacitás követelményeit kell teljesíteniük, nem
pedig a megoldások kereskedelmi léptékű bevezetésének követelményeit.
A kereskedelmi hasznosítást megelőző közbeszerzési projektek példáit lásd:
 Lehetőségek a kkv-k számára nagyobb projektekben (3.1.3.)
 Thalea projekt (4.1.2.)
4.2.3.3 A kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó áruk közbeszerzése
A kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó áruk közbeszerzése a prototípusok vagy a kutatás-fejlesztést
követően kifejlesztett első teljes értékű termékek vagy szolgáltatások beszerzését, tesztelését és
értékelését foglalja magában, amelynek célja a végleges nagy mennyiségű vásárlást megelőzően
a legjobb lehetőség kiválasztása. Ez bármely közbeszerzési eljárás útján elvégezhető.
Speciális kivételként a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó áruk közbeszerzésekor hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazható. A beszerzett termékek vagy szolgáltatások
kizárólag kutatási, kísérleti, vizsgálati vagy fejlesztési célból állíthatók elő, továbbá a szerződés
nem terjedhet ki a piacképességet megalapozó, illetve a kutatási és fejlesztési költségek fedezését
szolgáló mennyiségi termelésre.A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
alkalmazható olyan áruk korlátozott mennyiségű beszerzésére, amelyet kereskedelmi hasznosítást
megelőző közbeszerzés keretében fejlesztettek ki.
4.2.3.4 Innovációs partnerség
Az innovációs partnerség47 a közbeszerzési eljárás 2014/24/EU irányelvvel bevezetett új típusa,
amely kizárólag olyan esetekben alkalmazható, amikor a piacon nem érhető el a közbeszerző
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Pl. egyedi megoldásuk azon sajátosságait, amelyeket szellemi és egyéb tulajdonjogok védenek.
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A 2014/24/EU irányelv 31. cikke.
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igényeinek megfelelő megoldás. Ilyenkor az irányelv többek között az innovációs partnerség
lehetőségét nyújtja az innováció beszerzésére és bevezetésére.
Az innovációs partnerség fő jellemzője, hogy az innovációra a szerződés teljesítése keretében
kerül sor. Az egyéb eljárások többségénél48 a közbeszerző számára ismert a vásárolt megoldás
típusa: az innováció a szerződéskötést megelőző szakaszban történik, és általában a szerződés
létrejöttekor, a megoldás pontos jellemzőinek megállapításakor lezárul49.
Az innovációs partnerség keretében a közbeszerző az innováció legjobb potenciális
beszállítójával vagy beszállítóival köt szerződést. A beszállítókkal szemben elvárás, hogy hozzák
létre az innovatív megoldást, továbbá biztosítsák a közbeszerző számára a valós körülményeknek
megfelelő léptékű bevezetést. A közbeszerző igényeit kellő pontossággal kell meghatározni
annak érdekében, hogy a potenciális ajánlattevők megérthessék a kihívás jellegét és
nagyságrendjét, és elegendő információval rendelkezzenek a részvételükkel kapcsolatos
döntéshez.
Az innovációs partnerség folyamata három szakaszban valósul meg:


A kiválasztási szakaszra az eljárás legelején kerül sor, amikor a legalkalmasabb
partnerek közül készségeik és képességeik alapján egyet vagy többet kiválasztanak. Az
innovációs partnerséget létrehozó szerződéseket ezt követően a legjobb ár-minőség arány
alapján ítélik oda. Ez a szakasz hasonló a meghívásos eljáráshoz.



A következő szakaszban egy vagy több partner a közbeszerzővel együttműködve
kifejleszti az új megoldást. Ez a kutatás-fejlesztési szakasz több lépésre bontható,
amelyekben az elképzelések értékelése, a prototípusok kifejlesztése, és/vagy a
teljesítmény tesztelése történik. Az egyes lépések során a partnerek száma előre
meghatározott szempontok alapján csökkenthető.



A kereskedelmi szakaszban a partnerek előállítják a végleges eredményeket.

Két szempontot fontos figyelembe venni:
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a kutatás-fejlesztés elvégzéséhez, valamint az innovatív megoldás valós
körülményeknek megfelelő léptékű bevezetéséhez – korábbi teljesítései, referenciái,
csoportösszetétele, technikai háttere, minőségbiztosítási rendszerei stb. alapján – a
legmegfelelőbb kapacitást mutató partner kiválasztásának szempontjait; valamint
a szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket, amelyek alapján az ajánlatkérő
szerv:
o figyelemmel kísérheti a teljesítés minőségét olyan mutatók segítségével,
amelyekkel mérhető a megfelelőség szintje;
o felmondhatja a szerződést abban az esetben, ha a műszaki, működési vagy
gazdasági célok nem teljesülnek;
o felmondhatja a szerződést (a beszállító számára tisztességes feltételekkel) abban
az esetben, ha piac alternatív megoldást kínál, és az innovációs partnerség
feleslegessé válik;
o biztosíthatja a szellemitulajdon-jogok arányosságát a közbeszerző érdekeivel,
figyelembe véve azt a lehetőséget, hogy a jövőben szükségessé válhat az
A kutatás-fejlesztési szolgáltatások beszerzésére irányuló eljárásokat, ezen belül a kereskedelmi
hasznosítást megelőző közbeszerzést leszámítva.
A fenti 4.1.7. szakaszban leírtaknak megfelelően e jellemzők az értékelemzésre vonatkozó
szerződéses rendelkezések alapján bővíthetők, az innovatív megoldás lényegi elemeit azonban nem
érintik.
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o
o

innovatív megoldás átalakítása, módosítása, vagy üzemeltetésének más
közbeszerző részére történő átadása;
biztosíthatja, hogy az innovációs partnerség felépítése (különösen az időtartama
és az értéke) tükrözze az innováció mértékét a javasolt megoldásban; továbbá
az eljárással való visszaélés elkerülése érdekében biztosíthatja az áruk értéke,
valamint a kifejlesztésükhöz szükséges beruházás közötti egyensúlyt.

Végül annak ellenére, hogy az eljárás megnevezése „partnerség”, amelynek résztvevői
„partnerek”, közbeszerzési eljárásról van szó, amely a vonatkozó uniós és WTO-szabályok, így
különösen az EUMSZ megkülönböztetésmentességi alapelve hatálya alá tartozik.
A végleges termékek és szolgáltatások kereskedelmi mennyiségben történő beszerzésére
vonatkozó külön közbeszerzési eljárás hiánya miatt is kiemelt figyelmet kell fordítani az állami
támogatásra vonatkozó uniós szabályokra, különösen arra az elvre, hogy csak akkor nem áll fenn
állami támogatás, ha „a közbeszerzés a részt vevő szolgáltatók egyike számára sem biztosít
semmilyen preferenciális elbánást a kereskedelmi mennyiségű végterméknek vagy
szolgáltatásnak az érintett tagállamban található közbeszerző felé történő szállítását illetően”50.
Még fontosabb ez akkor, ha a közbeszerző diszruptív innovációt igényel, mivel ebben az esetben
nagy a kockázata a verseny kizárásának a technológiai piacokon, valamint az egyéb K+Fberuházások kiszorításának.
Következésképpen e kockázat csökkentése érdekében az állami támogatás hiánya csak akkor
feltételezhető, ha a közbeszerző olyan terméket vagy szolgáltatást szerez be, amelynek egyedi
vagy specializált volta miatt a közbeszerző az egyetlen potenciális vásárló, és az innovációs
partnerségen kívül nincs olyan potenciális szolgáltató a piacon, amely hátrányt szenvedhetne.
Az állami támogatás elkerülése érdekében a közbeszerzőnek az eljárás előtt meg kell tudnia
határozni azokat a gazdasági szereplőket, amelyek képesek a végleges termékek vagy
szolgáltatások kifejlesztésére és nyújtására.51 Például a keresett megoldás, illetve a potenciálisan
érdekelt ajánlattevők meglétével kapcsolatos releváns információk a közbeszerzési eljárás
megindítása előtti előzetes piaci konzultáció útján beszerezhetők.
Mivel az innovációs partnerséget nemrégen vezették be a 2014-ben elfogadott és a legtöbb
tagállam nemzeti jogába 2016-ban átültetett közbeszerzési irányelvek, gyakorlati
alkalmazásáról csak friss tapasztalatok vannak. A példákat a jövőben célszerű felvenni az ekompetenciaközpont elektronikus példatárába52.
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A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere
33. bekezdésének c) pontja.
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A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere 33. bekezdése
c) pontja 29. lábjegyzete szerint a preferenciális elbánás hiánya „azon eljárások sérelme nélkül”
köthető ki, „amelyek az egyedi vagy specializált termékek vagy szolgáltatások kifejlesztésére és azt
követő értékesítésére egyaránt kiterjednek”;
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/rdi_framework_en.pdf.
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https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers_en
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