
 
 

 
 

INTÉZKEDÉSI TERV 

AZ EGYAJÁNLATOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK 

SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN 

 

a 2022. december 31-ig 

terjedő időszakra 

 

I. BEVEZETÉS 

2022. március 15-én hatályba lépett a Kormány 63/2022. (II. 28.) Kormány rendelete az 
egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről (továbbiakban: 
Korm.rendelet).  
 
A BIOKOM Nonprofit Kft. a Korm.rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott naptári évben 
13 darab, az uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzési eljárást folytatott le, melyből 
az egyajánlatos közbeszerzési eljárások száma 3 db volt.  Ezáltal az egyajánlatos közbeszerzési 
eljárások aránya – az uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzési eljárások körében 
– a 20%-ot meghaladta. 
 
A Korm.rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján a BIOKOM Nkft. a tárgyévre vonatkozóan 
intézkedési tervet köteles készíteni az egyajánlatos közbeszerzései számának csökkentésére 
vonatkozóan, mely intézkedési tervet a Korm.rendelet 10. § (2) bekezdése szerint weboldalán 
közzé kell tennie. 
 
Az intézkedési tervben be kell mutatni, 

• hogy milyen lehetséges okai voltak a vizsgált évben az egyajánlatos közbeszerzések 
magas számának a BIOKOM Nkft. közbeszerzési eljárásai során, 

• milyen intézkedéseket tesz, illetve milyen beszerzési gyakorlatot kíván alkalmazni 
annak érdekében, hogy a tervezett beszerzéseinél biztosítsa a lehető legnagyobb 
versenyt, és az egyajánlatos közbeszerzési eljárásainak száma a lehető legalacsonyabb 
szintre csökkenjen. 

 

II AZ INTÉZKEDÉSI TERV ÁLTALÁNOS KÖZBESZERZÉSI CÉLJA 

 

• A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény preambulumában megfogalmazott 

elvek érvényesítése, ezen belül is kiemelten a BIOKOM Nkft. közbeszerzési eljárásaiban 

a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának, a széles körű nyilvános 



 
 

 
 

ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny 

tisztaságának biztosítása érdekében az ajánlatkérőre háruló feladatok széleskörű 

teljesítése. 

• A beszerzési/közbeszerzési stratégia részeként az intézkedések eredményeként a 

legszélesebb körben biztosítható legyen a helyi vállalkozások, a kis-és 

középvállalkozások bevonása a közbeszerzési eljárásokba, a beszerzés tárgyához, 

mennyiségéhez, értékéhez, a szerződés teljesítéséhez szükséges képességgel 

rendelkező gazdasági szereplők részt vehessenek a közbeszerzési eljárásban. 

• Felelős gazdálkodás keretében a közbeszerzési eljárások lefolytatása révén, jelentős 

megtakarítások elérése, 

• olyan intézkedések megtétele, melyek segítségével az ajánlatkérő erősítheti az 

állampolgárok bizalmát a közbeszerzési eljárásokkal és a közbeszerzési folyamatokkal 

kapcsolatban. 

 

III. AZ EGYAJÁNLATOS KÖZBESZERZÉSEK ELŐFORDULÁSÁNAK ELEMZÉSE 
 

Egyajánlatos közbeszerzési eljárások: 

1. Faállomány kezelése, fenntartása 2021-2022-III., 1. rész (CPV kód: 77211500-7) 

2. Faállomány kezelése, fenntartása 2021-2022-III., 3. rész (CPV kód: 77211500-7) 

3. Faállomány kezelése, fenntartása 2021-2022-III., 6. rész (CPV kód: 77211500-7) 

 

A BIOKOM Nonprofit Kft., mint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának városüzemeltetési 

feladatokkal megbízott gazdasági társasága, gondoskodik a városi zöldfelület fenntartásáról. 

Feladatkörébe tartozik a város kezelésében lévő területeken a faállomány kezelése, 

utcasorfák, parki fák kezelése alpin technikával, illetőleg a Pécsi Köztemető területein 

faápolási munkák ellátása. 

Fenti feladat ellátására alvállalkozókat vesz igénybe, melynek okán közbeszerzési eljárás 

kiírására került sor 6 részben.  

 

Az egyajánlatos eljárások lehetséges okai: 

Az ajánlatkérő feladatainak méretéből fakadó beszerzési szükséglet volumene és azok 

tömegesen, párhuzamosan megjelenő igénye (szolgáltatás esetén több helyszínen 

összehangolt rendelkezésre állás és feladatvégzés) önmagában szűkítheti az ajánlattevői kört. 

Szintén szűkítő körülmény lehet a feladatjellege, olyan speciális szakismeretet és 

felkészültséget igénylő feladat, amelyre országos szinten se sok vállalkozás képes (pl. alpin 

technikával történő fametszési munkák, hulladékszállító célgép felépítményének szervizelése, 

beszerzése). Több esetben az ellátandó feladat helyszíni jelenlétet igényel, melynek 

eredménye, hogy főleg helyi vállalkozások lesznek az Ajánlattevők, távolabbi országrészből 



 
 

 
 

értelemszerűen nem érkezik ajánlat. A helyi igények teljesítésére viszont a gazdasági 

szereplőknek csak szűkebb köre képes. 

 

IV. AZ EGYAJÁNLATOS KÖZBESZERZÉSEK SZÁMÁNAK (ARÁNYÁNAK) CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ 

INTÉZKEDÉSEK, GYAKORLATOK 

 

Előkészítés 

• Előzetes piaci konzultáció lefolytatása a közbeszerzési eljárást megelőzően a 

rendeletben meghatározott feltételek szerint. Az előzetes piaci konzultáció során már 

kommunikációra is lehetőség van a piac szereplőivel. Ajánlatkérőnek így lehetőség van 

a beérkezett vélemények figyelembevételére és azok beépítésére a közbeszerzési 

dokumentumokba a nagyobb verseny biztosítása érdekében. 

• Műszaki leírások pontos megfogalmazása nélkülözhetetlen egy sikeres közbeszerzési 

eljárás lefolytatásához. Ennek elkészítéséhez szükség van adott témában jártas 

szakemberekre. Amennyiben a szakember állomány nem áll rendelkezésre, szükséges 

lehet a meglévő személyi állomány képzése, illetve a műszaki leírás akár külső 

szakértővel történő véleményeztetése.  

• A közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában résztvevő munkatársak 

folyamatos képzése, szakmai konferenciákon való részvételének biztosítása. 

• Tekintettel arra, hogy az érintett piacon tevékenykedő gazdasági szereplők minél 

nagyobb számú részvétele élénkíti a piaci versenyt és elősegíti az eredményes 

közbeszerzési eljárások lefolytatását, ezért a megjelenés előtti, e-mailes 

tájékoztatásuk egy várható közbeszerzési eljárásról már felkeltheti érdeklődésüket. 

• A társaság a honlapján külön is tájékoztatást ad a közbeszerzési eljárásokról, pályázati 

lehetőségekről. 

 

Felelős: Igénylő szakterületek, jogi igazgató, beszerzési vezető 

Határidő: folyamatos 

 

Lebonyolítás, tartalom 

• Eljárások (további) részekre bontása annak érdekében, hogy KKV-k és helyi 

vállalkozások is bevonhatók legyenek a közbeszerzési eljárásokba. 

• Kiemelt közbeszerzési eljárások megindításának megfelelő ütemezése: nem 

egymáshoz közeli időpontokban kerül meghatározásra az ajánlattételi határidők 

lejárta, valamint alacsony aktivitási időszakra (pl. karácsony, nyári időszak) sem tesz a 

BIOKOM Nkft. ajánlattételi határidőt.  

• Megfelelő részvételi/ajánlattételi határidő biztosítása az egyes eljárástípusoknál. 



 
 

 
 

• Az ajánlatok bírálatának gyors és hatékony lefolytatása, mely az ajánlatkérővel 

szemben növeli a piaci szereplők bizalmát. 

• Ahol az adott beszerzési tárgy lehetővé és indokolttá teszi, ott a verseny élénkítésének 

érdekében a váratlan piaci változások miatt rögzítésre kerülhetnek a szerződés 

tartalmi elemeinek lehetséges – jövőbeli – változásai a szerződéstervezetben. (Pl. a 

szerződéses ár indexálásának biztosítása - inflációkövető árklauzula; KSH által 

közzétett éves fogyasztói árindex változás beépítésének lehetősége; az EUR/HUF 

árfolyamkövetés alkalmazása; az egyes alapanyagárak változásának követése - a 

jelenlegi gazdasági válság miatt kialakult piaci környezetben különösen indokolt.) 

• A BIOKOM Nkft. az alkalmassági feltételeket a szükséges minimumra korlátozza annak 

érdekében, hogy bővítse a potenciális ajánlattevők körét.  

 

Felelős: Igénylő szakterületek, jogi igazgató, beszerzési vezető 

Határidő: folyamatos 

 

Ellenőrzés és további átfogó intézkedések 

• Információk beszerzése azon gazdasági szereplőktől, akik érdeklődésüket jelezték 

ugyan, de ajánlatot nem adtak adott közbeszerzési eljárásban, hogy milyen okokból 

nem nyújtották be ajánlatukat.  

• Beszerzési és közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata. 

• Az intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése és értékelése. 

 

Felelős: beszerzési vezető, belső ellenőr 

Határidő: 2022. december 31. 


