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INTEZKEDESI TERV
a 6312022. (lI.28.) Korm. rendelet alapján

az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről

A DMRV

Duna Menti Regionális Yízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2600 Yác,
Kodály Zoltán út 3.) alaptevékenysége az ivóvizellátást, valamint a szennyvízelvezetést és tisztítást szolgáló víziközművek működtetése, ezáltal közüzemi szolgáltatás biztosítása.

A

társaság részben állami, részben önkormányzati tulajdonban áll; működési területe Pest,
Komárom-Esztergom valamint Nógrád megyékre terjed ki.

preambulum
A1027 / 2021,, (I.5,) Korm. határozat 1,. pontja alapján M agyatországKormány céIul tűzte
ki,hogy az egyajánlatos közbeszerzések Európai Unió módszertana szerinti arányátt5%,
os szintnél alacsonyabb mértékíírekell csökkenteni.

A

közbeszevésekben a veíseny növelése érdekébena Kormány megalkotta az
egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgál,ó intézkedésekról szóló
63 /

2022. (II.28.) Korm. rendeletet.

Jelen Intézkedési Terv célja az egyajánlatos közbeszevési eljárások számának
csökkentése, egyírttal a piaci verseny íokozása, kedvezőbb beszetzési árak és a
kőzszolgáltatői feladatellátásho
biztositása.

I.
II.
l,

z

szllkséges megfelelő múszaki színvonal és minőség

Az egyajánlatos kőzbeszeruésí eljárások száma
Intézkedési Terv

és iehetséges okai

Az egyajánlatos közbeszerzési eljárások száma és lehetséges okai

Társaságunk 2022. mfucitls 7 , napján kelt a Miniszterelnökség Közbeszerzési
Felügyeletéért Felelós helyettes Államtitkáíságától kapott tájékoztaás során értesült
arról, hogy a 2021,, évben 17 db az uniós értékhatárt elérő becsült érték{íeljárást folytatott
le, amelyből az egyajánlatos közbeszerzések száma 6 db, atánya35%.

Ezen értesítésalapján megviz sgáInlk az érintett eljárásokat és az alábbiakat állapítotfuk
meg.

Egyajánlatos közbeszevési eljárásunk kizárólag a .közszolgáIátói feladatellátáshoz
valósult
kipcáolodo többrészre bontott ivóvíz és szennyliz szivattyű beszerzések során
meg.
szerrnwrz szi,.attyri beszezése a Dl\4RV
7i rés7éíé
vtirto ragy e9yer€rtékú i\oüzszi\attyúk

1 aján|at

érkezett mind a két réSzben

érkezett mind a két részben
1. rész eredménytelen; 2. rész 1 ajánlat; 3. rész 3 aJánlat 4,

beszezése

1 ajánlat

hóüzSZilaityúk beSZerzése 4 résZben

rész 1 ajánlat

Ezen közbeszetzésí eljárások során megállapítottuk, hogy az eljátás árgya
gyártóspecifikus szivaftyúk, melyek feladatellátásunkhoz szükségesek, más

"g.uarftán',yul, hasonló áruval biztonságosan nem, vagy csak jelentós költség és
iáaratorditá"",u1 helyettesíthet ők. Az eljáiások során a gyártói specifikus szivattyúkat
ajánlatot is efogadhatónak tartothrk,
adtuk meg referenciaként és az azzal egyenéltékíí
Ezzel céIink az volt, hogy a szivatt/úk jelleggörbe karakterisztikája érdemben ne
váItozzon ajelenleg is hasznilt típusokkai összevetve i,|Jetve az esetleges méretdifferencia
n" okorron ársajgunknak a szivattyílk vásárlását követően többletköltségeket azok
felhasználói helyre történő beépítésekor.
II. Intézkedésiterv

indok előírása
I. Kbt. 75. § (2) bekezrlés c) pont|a szerint et,edménytelenségi

Árubeszerzés
tgen

Kbt.75.

§ (2)

bekezdés e)
pontja kötelező

előírása

Szolgáltatás megrendeles
Igen

(amennyiben uniós
(amennyiben uniós
értékhatártelérő becsült
értékhatárt elérő becsült
értékű,nyítt vagy
értékű,nyílt vagy
meghívásos
meghívásos közbeszerzési
közbeszerzési eljárás
eljárás megindítása nem
megindítása nem kerül kerül lefolytatásra előzetes
lefolytatásra előzetes

piaci konzultáció)

piaci konZultáció)

Építés
lgen
(amennyiben uniós
értékhatáfi elérő becsült
értékű,nyílt vagy

meghívásos
közbeszerzési eljárás
megindítása nem kerül
lefolytatásra előzetes
piaci konzultáció)

Intézkedós
végrehajtási
mód ja

tntézkedés
végrehajtásának
határideie
Végrehajtásért
fe le lős

Eljárást megindító
felh ívásban tőr,ténij
előírása
Felhívás BB
jóváhagyásra történő
meeküldéséie
Eljárásba bevont

FAKSZ

Eljárást megindító
Eljárást megindító
í'eIh ívásban történij
lelhívásban törtónő előírása
előírása
Felhívás BB
Felhívás BB jóváhagyásra
ióváhagyásra történő
töfténő megküldéséig
megküldéséig
Eljárásba bevont
Elj árásba bevont FAKSZ

FAKSZ

Az előírás
kihatással van az
Nem
előkészítés

Nenr

Nern

időigényére?

kockázatok

Eredménytelen eljárás
esetén a tervezett
Eredménytelen eljárás
szerződéskötési határidő a
megismételt eljárás
esetén a tervezett
szerződéskötési határidő előkészitési és ajánlattételi
határidej ével tolódik, ezzel
a megismételt eljárás
adott szakmai alapfeladat
előkészítésiés
időlegesen ellátatlanul
ajánlattételi
maradhat.
határidejéVel tolódik.

Eredménytelen eljárás
esetén a tervezett
szerzódéskötési határidő
a megismételt eljárás
előkészítésiés
ajánlattéíeli
határidejével tolódik.

Il. Kbt.28, § (4) bekezdés szerinti előzetes piaci konzultáció alkalmazása
Árubeszerzés

SzoI gáltatás rneglendelés

Nem

Nem

ipítés
Nem

Kbt.28. § (4)
(kivéve a 6312022. Korm. (kivéve a 6312022, Korm, (kivéve a 63/2022. Korm.
bekezdés kötelező
(l)
előirása

Intézkedós
végrehajtási
módja
Intézkedés
végrehajtásának
határideje
Vógreha.jtásért
le Ielő s

rendelet 1. § (l)
bekezdése szerinti
esetekben)

rendelet l. § (1)
bekezdése szerinti
osetekben)

rendelet 1. §
bekezdése szerinti
esetekben)

Eliizetes piaci
konzu]táció EKR-ben
törtérrii rncghirdetése
Az eljárást megindító
í'clh ívás KH részére
rörténő megküldésót
rnegelőző legalább
lretedik napon

Elózetes piaci
konzultáció EKR-ben
történő meghirdetése
Az el|árást megindító
felhivás kH rószére
lörténő megkiildését
megelőzó legalább
lretedik napon

konzultáció EKR-ben
töténő meghirdetése
Az elj árást megindító
felhívás kH részére
történő rnegküldósét
megelőző legalább
hetedik napon

ElŐZetes piaci

Eljárásba bevont FAKSZ Eljárásba bcvont FAKSZ Eljárásba bevont FAKSZ

előzetes piaci

lőkészítés

előzetes piaci

előzetes piaci

onzultáció min 7 napos
igényévelés az

onzultáció min 7 napos
gényóvel és az

igényévelés az

őigényével kalkulálni

lkészítésének
őigényével kalkulá]ni

igényévelkalkuláln

dőigényóre?

éskötési határidő
lódik, amennyiben a

jskötési határidő
lódik, amennyiben a

ján a szerződéses

rin a szerződéses

i

éskötési határidő
ódik, amennyiben a
{án a szerződéses

ockázatok
ítása indokolt.
aIós inforrnációk,

az

III.

EPK során,

alós intbrmációk,
ek érkeznek-e
az

EPK

során,

alós információk,
az

EPK

során.

Tervezés

csökkentése
Társaságunk a beszerzési, közbeszerzési eljárások lefolytatása során a költségek
mellett a
jogszabályi
betartása
előírások
a
és
vétele
érdekéb-ena szakmai szempontok figyelembe
a
Beszerzési,.
már
lépése
i"guiu".onvuut ár politikrljx alkatiazza. Ezen törekvésünk első
K;rbesrerré.i Terv készítesekormegvalósul, mivel társosztályaink a tervezett beszerzések
piaci felmérést
iapcsán műszaki szakértelmük mellett a beszerzés tárgya szerint előzetes
múszaki
portfóliójára,_
uéi".'i"u.A piaci tájékozódás kiterjed az érintett piaci szereplők körére,
tűJonragaá tisszwetve Társaságunk igényeivel A \agolt információk alapján kerülnek
alapjait,
az eljárások műszaki léírásaiésezen adatok képe zik a Beszerzési tervünk
,

"ttj.ritesó

Az egyajánlatos közbeszerzési eljárások elkerülése érdekében.atervezésre kiemelt figyelmet
iogui[ ro,aituni, követni fogjuk á piaci viszonyoka! elemezzük a szállítói körtől beérkezett
a
,l§rr":"lrer.r"t, kutatási erűményeket, eredményt ájékoztatókat. Mivel Társaságunk esetében
kisérjük
figyelemmel
sri""ityn beszeizési eljárások érintettek, így ezen beszerzési tárgy esetében
az esetieges innovációkat, új műszaki megoldásokat is,

Iervezés

Árubeszerzés

Szolgáltatás
megrendclés

LplteS

Igen

Igen

Igen

A beszerzendő termék, vagy szolgáltatás piacának előzetes felmérése.

Intézkedés
végrehajtási módja

Ennek keretében megvizsgálható, hogy a beszerzési igényeket mely piaci
szereplők képesek kielégíteni, az adott gazdasági szereplők milyen
termékeket, szolgáltatásokat kínálnak, ezek milyen műszaki paraméterekkel
rendeIkeznek, illetve ezek közül melyek felelnének meg az igényeknek.
Felmérhető, hogy van-e esetleg a piacon olyan alternatív megoldás, amely
megfelelhet az Ajánlatkérőnek. Nagyértékűbeszerzések esetén javasolt,
hogy ne csak a hazai, hanem a külftildi potenciáli§ ajánlattevők is
kerüljenek azonosításra.
Ajánlatkérő a piaci felmért információkat figyelembe véve készítiel a
közbeszerzés műszaki leírását, hogy a piaci szereplők minél magasabb
számban tudianak indulni a közbeszerzési eljárásban.

Intézkedés
végrehajtásának
határideje
Végrehajtásért
lele lős

Az

eljárás előkészítésesorán kerül egyedileg megjelölésre, a közbeszerzési
lerv szerinti ütemezés alapján.

szMsz és belső
és belső
szMsz és belső
szabályzatok alaplán,
szabályzatok alapján,
szabályzatok alapján,
kerül
egyedileg
kerül
egyedileg
egyedileg kerül
kijelölésre az elókészítés kij el ö lésre az előkészíréskij elö lésre az előkészités
során
során
során
szMsz

Az előírás kihatással
van az előkészítés Igen
időigényére?

lgen

lgerr

IV, Munkafolyamatok felülvizsgá|ata ós átalakítása

Intézkedés
végrehajtási módja

Árubeszerzés

Szol gáltatás megrendclés

Építés

Igen

Igen

Igen

Olyan munkaíolyamatokat a|akít ki Ajánlatkérő a közbeszerzéseI<
clőkészítésétérintően, arneIy kialakítja a különböző szakterületek
(különösen a plojektmenedzsment, a közbeszerzósi és a beszerzés tárgya
szerinti szakértelem) együttműködósének módját. A közbcszerzési
eljárások tervezésénól clcngedlretetlen, Irogy a szervezet megí'elclő szakmai
kornpetenciával rendelkezzerr az eljárások gondos előkészítésóIrez, amivel
A közbeszerzósi eljárások előkészítésót
a későbbi hibák kiküszöbölhetők.
az eljárások esetén olyan nródon sziikséges végezni, hogy az legyen
lekintettel a piac és a beszet,zósi altelnatívák előzetes lelrnérósóre és a
beszelzési folyanrat hatékony menedzselésére. A megfeIelő tervezés
sziikségességérca pénzügyi tervezés során is figyelemrnel kell lenni, pl.

ffi

e,,t

kértő bevonásának pénzügyi

"

earSZ,

"ri

szervezi az adoítkőzbeszerzési eljárásban

clőirás kihatással
az előkószítés

d,ilrrntr"t*tí, k"p""tá*k r*,delkezésre állásának biztosítása szükséges:
jelenti, de magában
z elsősorban a húmán, illetve szervezeti kapacitásokat
(pl.
informatikai rendszerek),
ratja akár az ajánlatkérő eszközeit is
itásnövelő intézkedés lehet például új munkatársak felvétele, a
személyi állorlány képzése,bclső átszervczések a munka
ságánai növelése érclekébcn,külső kapacitások fokozottabb
kúlönösen a tárgy szelinti szakértclem biztosítására, de ide
< akár az inlbrmátikai vagy egyób, a közbcszerzések sorári
cszközök feilesztésci is. Számolni kcll a fclmerülő

v. Dinamikus beszerzési fendszer alkalrnazása
Árubeszerzés

Szoleáltatás megrendelés

Ige n

Igen

r,

Intézkedés
végrehajtási módja

tntézkedés
végrehajtásának
határideie
Végrehajtásért
lele lős

pítés
Igen

-

u.;,intu*oO a beszerzési igényei megvalósítása tekintetében
ellemzően, amennyiben adott beszerzés rendszeresen ismétlődik, és a
iacorr nagyszáIníL gazdasági szereplő van jelen, továbbá a beszerzés tár1
setébcn fi'lyamatoiak a fcj lesztések, rövid időn belül sokkal kedvezóbb
rerrclelkező termókek órlretők el; illetóleg olyan termékek
követi
r, ahol az egység árakváltozása a piaci folyamatokat gyorsan
(Kbt.
106-107,
rendszer
§)
izsgálja dinamikus beszerzési

l j

árásonként íolyamatos

J+rSZ.

aki szervczi az adott közbeszerzési eljárásban

-

Az előírás kihatással
van az. előkészités Nen
időigényére?
A tervezett szerződéskötési határidő tolódik a dinamikus beszerzési
kockázatok
rendszer felállításának időtartamával,

VL Egyébjavaslatok
Az eljárások előkészítése,bonyolítása során Ajánlatkérő felhivja az eljárás előkészítésébenrészt
vevők [igyelmét az alábbiakra:

l,)A közbeszerzési kiírások megfelelő időbeli ütemezése

l. a)

2,

Nagyobb esélye van

a verseny hiányának például, ha az

ajánlatkérő a
időszakra
Ütemezi,
olyan
közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény megjelenését
amikor kisebb a gazdasági szereplők aktvitása (karácsonyi időszak, nyári szÜnet
stb.). Egy, az Eurőpai Bizottság számára készített kutatás megállapította, hogy
Magyarországon az őszi és téli hónapokbanjóval nagyobb az esélye az egyajenlm;l.os
közbeszerzéseknek, mint a tavaszi hónapokban.
b) Kerülendő lehet hasonló tárgyű, nagy étékűközbeszerzések egy időben történő
indítása, hiszen így kisebb az esélye annak, hogy a verseny helyett az egyes
gazdasági szereplők egymással párhuzamos közbeszerzési eljárásokon jelenjenek

meg egyedüli indulóként.

2.)Valamely másik sajátos beszerzési módszer választása
a)

A kőzbeszerzési terv elkészítésekorérdemes figyelembe venni, hogy milyen beszerzési módok

nem vezettek az elmúlt időszakban megfelelő gazdasági hatékonysághoz, illetve megfelelő szintű

versenyhez, illetve, hogy valamely másik sajátos beszerzési módszer választása (pl.
keretmegállapodásos technika, vagy dinamikus beszerzési rendszer felállítása) megoldást

jelenthet-e a helyzetre.

Megfelelő ajánlattételi határidők biztosítása:

1. a)

2. b)

Lehetőség szerint kerülendő a gyorsitott eljárások alkalmazása.
Éhilehet a jogszabályi minimumnál hosszabb ajánlattételi határidő

alkalmazásával.

3,)Műszaki leírás versenysemleges megfogalmazása
a)

A műszaki leírás elkészítésekora szabályoknak való ,,formális" megfelelés mellett célszerű

arra törekedni, hogy a leírásban szerepló paramétereknek lehetőség szerint minél tÖbb gazdasági
szereplő által kínált termék, vagy szolgáltatás meg tudjon felelni. Fontos tehát arra figyelni, hogy

indokolatlanul kizár egyes
a műszaki leírás ne taftalma zzon olyan műszaki paramétert, amely

i.rrór..r.,, vagy

szolgáltatásokat, ámennyiben az igényeknek azok is megfelelnének.

4.)Az alkalmassági feltételeket a ténylegesen szükséges minimumra való korlátozása

A kbt. a referenciák és az árbevéíe| körében maximálja az alkalmassági feltételek előírásait,
meg is
uronuá".r.r.nar enyhébb ieltételek is bármikor meghatározhatóak, illetve adott esetben
a)

[.iirráiá.^r,

jelentene az
ha a maximálisan előírható alkalmassági feltétel is aránytalan elvárást

adott közbeszerzés tekintetében.
5.) Szerződéses feltételrendszerek felülvizsgálata

l.
2.
-'

a) A gazdasági szereplők számára a szerződéses feltételrendszer alapvetően.
Áeghátárorzíart, hogy milyen kockázatokat kell vállalniuk a teljesítéshez, és ezek a
kociázatok befolyásdák ű árazás mellett azt a döntést is, hogy egyáltalán nyújt_e be
ajánlatot a gazdasági szereplő az adott eljáláslan
jelent,
b) Ha például egy izerződésben a beszerzési árakjövőbeli váItozásakockázatot
előre
nÍ.gtoritotuna ő Í'szerződés tervezetben az árakjövőbeli változásának lehetőségeit
l41.
a
Kbt.
§ (4)
renáezni (pl. referencia érték,árindexálás alkalmazásával), összhangban
bekezdés á) pontjában foglalt szerződésmódosítási jogcímmel,
,

3. c)

Teljesítési határidő reális meghatározása,
+. c$ Szőrző aést biztosító mellékkötelezettségek raciona| i zálása,

6.Legjobb gyakorlat kialakítása

Társaságunk a beszetzési, közbeszeruési eljárások szakszetű, sikeres lefolytatása
a
érdekéb"ennagy hangsírlyt fektet az egységes, legjobb megoldások alkalmaására
áí, szerződéskotési lépések,azok felelőseinek és az eljárások
tervezési,
".rgéáely""iete
lefolytatásáhJz, válamint lezátásához szükséges dokumentumok és jogszabályoknak,
Tula]donosi elvárásoknak, előírásoknak, ajánlásoknak való megfelelésre.

EzencéleléréséreTársaságunkelkészítetteéskiadtaazÉU7409DMRVZrt.belső
beszerzési folyamata tfugaű Eljátási utasítást, amely utasítás hatálya a Társaság
valamennyi srewezeti eg/ségéreés a íelmerülő valamennyi besz,erzéste kiterjed,
alkalmazásától eltérésnem engedélyezett. Ezen utasításunkat frissítjük az egyajánlatos
kőzbeszerzési eljárások száÁána,k csökkentését célző Intézkedési terv kötelezó
alkalmazásáva1.

Továbbá önállő Beszetzési Csoportunk rendszeres, szakmai egyeztetéseket tart_melyek
során egységesítik gyakorlatukag a legmegíelelőbb módszereket, irányokat beépítik
folyamataikba,
Ezen fórumokon kiemelten figyelembe vesszük az alábbiakat:
-

piaci visszajel zéseket;

- az adott igényhez kapcsolódó szakfudással rendelkező személyek állásfoglalásai!

javaslataiI

-adminisztrációs terhek csökkentését célzó javaslatoka!
-új,, ingyenesen

elérhető adatbázisok, szakmai fórumok tájékoztatásait;

nyilvántartásokat, adatszolgáltatásokat készítiinka megkötött szeruődésekről,
lefolytatott eljárásokról, melyet ki kívánunk egészítení,az egyajánlatos közbeszerzések
figyelésével, illetve ezek lehetséges indokaival;

-

Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a sajátos beszerzési módszerek alkaknazásátóL,
különös tekintettel a keretmegállapodásos eljárások alkalmazását a,

Egyúttal a beszerzéssel íoglalkoző személyi állomány folyamatos képzése,illetve
meglévő képzésirendszerek átalakítás4 megújítása nagyobb hangsírlyt élvez majd

a
a

jövőben,

A legjobb gyakorlat kialakítása során támaszkodni szeretnék beszetző szervezetünk az

Univerzál Beszetző Kft, által bevezetni telvezett alábbi szakmai egyeztetésekre, melynek
céljait kiterjesztjllk az egyajánlatos eljárások csökkentésére is.

-

Gesztol Szakmai Tartalom Előkészitő szerep bevezetése - a gesztol Kbt,eljárás
lebonyolítóhoz hasonlóan GESZTOR SZAKMAI TARTALOM ELÓKÉSZÍTÓT
szeretnénk kijelölni adoft beszerzési árgyta vonatkozóan; aki együttmúködne a
társregionális vízmúveknéldolgozó szakmai kollégával az egységesitett szakmai
elvárások kidol gozásában az adott beszerzési tárgyra vonatkozóan

- A

regionáIis vízmúveknélm{íködtetett száll1tói minósítések eredményeit

összegeznénk;
HaVi Gyakorisággal lnteraktív Szakmai Fórum

műszaki szakértők, Vezetők jelenlétéVel.
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- oktatás, felmerült kérdésekmegválaszolása beszerzők,

.Ellen& zés, döntéshozata1

Társaságunk a beszerzési és közbeszeruési eljárások leíolytatására EU7407és EU7408
számon Beszetzési és Közbeszetzési szabá|yzattal, valamint Eljárási Utasítással
rendelkezik. Ezen szabályzatok és az Utasítások kiemelt íigyelmet sz entelnek a FelelŐsségi
körök megáIlapltására is, amelyek a közbeszeruési folyama! illetve a folyamat
ellenórzésének javitását szolgáíják, Szabályzataink tartalmazzák azon munkakörök

meghatározásáL akik kiemelt felelósséggel vesznek tészt a Beszetzési Íolyamatokban
ideérfue aY ezetői felelósséget is,

Társaságunk az Eljátási Utasítást rendszeresen íelülvizsgálja és frissíti, Folyamataink
határidőke! belső ellenőrzési pontoka| tartalmaznak, amelyeket a jövőben kiterjesztíink
az e gy ajánlatos kő zb e s zen és ek elkerülés ér e is.

Önálló Beszerzési Csoporfunk rendszeres alanya a DMRV Zrt. Belső ellenórzésének,
amely a beszetzésí, kőzbeszenési eljárások soíán a szabáIytalanságok felmerülésének
kockázatát is vizsgálják. Ezen ellenőrzésbe beépítjük az egyajánlatos közbeszerzésí
eljárások vizsgálatát is.

Társaságunk 2020. augusztus 25. napján kezdte meg az IntegtáIt kockázatkezelési
keretrendszer kialakítását, melynek soíán Inte8rált kockázatkezelési szabályzatot,
Folyamattérképet készítettés meghatározta a kockázatértékelésimódszertant,
kockázatértékelésiparamétereket és kockázati limiteket. Ezen tevékenységünket
kiegészítjükaz egyajánlatos közbeszerzési eljárások felméréséreés mérséklésére,a
lehetséges okok feltárására.

Az intézkedési tervben foglaltak alkalmazására a 2022. április 30-át követően megindított EU
nyílíközbeszerzési eljárások vonatkozásában kerül sor.
1
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