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2022. évi
INTÉZKEDÉSI TERV
az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentése érdekében.
A Miniszterelnökség KSZ-57/21-56/2022. sz. átiratában tájékoztatta a Nemzeti Védelmi
Szolgálatot, hogy 2021. évben 5 darab, az uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzést
folytatott le, amelyből az egyajánlatos közbeszerzések száma 3 darab volt, így
közbeszerzéseink körében 60 % arányban történt meg, hogy egy ajánlat érkezett adott
eljárásban.
A fentiek alapján a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az egyajánlatos közbeszerzések számának
csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II.28.) Korm. rendelet 5. § értelmében
jelen Intézkedési terv készítésére és közzétételére kötelezett.
A) 2021. évi tapasztalatok.
A vizsgált időszakban egy esetben folytattunk le nettó 8.027.362,- Ft becsült értékű
közbeszerzést, ami az egybeszámított becsült értéke okán került a Kbt. „Uniós eljárásrendje”
szerint lefolytatásra. Az előkészítő munka során beszerzett 4 db indikatív ajánlattal szemben
csupán 1 ajánlat érkezett a Felhívásra.
Áttekintettük az eljárás dokumentumait és megvizsgáltuk a lehetséges okokat, hogy milyen
körülmények vezettek az indikatív ajánlati körrel szemben, csupán egy érvényes ajánlat
beérkezéséhez.
Műszaki leírásunk egy országos lefedettséggel működő riasztórendszer elemeinek
fejlesztéséhez kapcsolódott, a beszerzendő szoftver licence mellett, hálózat építést és oktatást
is tartalmazott igényünk 12 hónapig biztosítandó támogatással.
A feladatok összetettsége, a gazdasági szereplőtől, magas szakmai felkészültség mellett,
országos lefedettséget, és élő támogatást nyújtani képes aktív szerviz háttért is megkövetelt.
Álláspontunk szerint a kezdeti érdeklődés ellenére az ajánlattevők számának szűk körére az
elvégzendő feladat összetettsége mellett, a beszerzendő mennyiség alacsony értékét látjuk,
amit tovább terhelt a COVID járvány miatt korlátozott tervezhetőség a vállalkozók
munkavállalói oldalán.
A megvizsgált másik közbeszerzésünk 2 db eljárási részben, informatikai szoftvereink
supportjának beszerzésére irányult. A tervezési fázisban érkezett 4 db indikatív ajánlat
optimálisan, valós piaci érdeklődést jelzett felénk. Ugyanakkor az Uniós rezsimben
megindított eljárásban nem realizáltunk egy szereplőnél nagyobb érdeklődést, és nem érkezett
több ajánlat sem.

Az okokat kutatva, arra a következő megállapításokra jutottunk, hogy a tényleges
közbeszerzési eljárásunkat egy 4 hónappal korábban detektált piaci körülményekre építettük,
amit láthatóan nagyban befolyásolt a járvány hatása, ami korábbi tapasztalatunkkal szemben,
ilyen időtávban is jelentős hatást gyakorolt az informatikai üzletágra, szegmensre.
B) Intézkedések
A korábbi évek tapasztalatait felhasználva, illetve módszertani ajánlásokat áttanulmányozva,
az alábbi intézkedéseket tervezzük végrehajtani:
1. A közbeszerzések előkészítése esetén nagyobb hangsúlyt kell fektetni beszerzendő
termékek és szolgáltatások piac ismeretére, előzetes felmérésekkel, piaci
konzultációkkal, illetve a gazdasági szereplőktől érkezett visszajelzések alapján, hogy
a közbeszerzéseket gondos tervezés és előkészítés előzze meg.
Felelős: Beszerzés tárgya szerinti szakterület vezetője
Határidő: Folyamatos
2. Vezetői munkafolyamatok, döntéshozatali rendszer (pl. FEUVE) áttekintése, indokolt
esetben szabályozási környezet módosításával, az egyajánlatos közbeszerzések szám
arányának csökkentése.
Felelős: Gazdasági Főosztályvezető
Határidő: 2022. július 01.
3. Az intézményi közbeszerzési és beszerzési szabályzat felülvizsgálata, indokolt esetben
módosítása az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentése érdekében.
Felelős: Gazdasági Főosztályvezető
Határidő: 2022. július 01.
4. Meg kell vizsgálni, milyen beszerzési tárgykörökben alkalmazható intézményi
közbeszerzések esetén a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi
ok előírása.
Felelős: Gazdasági Főosztályvezető
Határidő: 2022. július 01.
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