Közbeszerzési és Beszerzési Folyamatok

Jogszerűség
Szakszerűség
Átláthatóság

Államigazgatás Hatékony Működését Támogató Szoftverek
Célkitűzések előnyök
A Közbeszerzési és Beszerzési Folyamatokat Támogató Szoftver célja a gazdálkodó szervezetek
feladatellátása keretében a közbeszerzési törvény előírásainak való megfelelés biztosítása, az
éves beszerzési és közbeszerzési tervének összeállításához kapcsolódó feladatok testreszabott
támogatása, ezen adatok segítségével az elemi költségvetés elkészítésének támogatása, valamint
az igénylési és beszerzési folyamatok informatikai támogatásának biztosítása.
A rendszer eredendő célkitűzése egy olyan átlátható folyamatszabályozást biztosító szolgáltatás
megteremtése, mely alkalmas a költségvetési szervek tevékenységéhez kapcsolódó beszerzési
és közbeszerzési tevékenységek magas szintű támogatására, mellyel lehetőséget teremt a felhasznált közpénzek átláthatóságának biztosítására, az adott szervezet szakmai, illetve gazdasági
irányításának folyamatos támogatására.
Fő jellemzők és kialakítási irányvonalak
A rendszer kialakítása során elsődleges szempont volt a beszerzésekhez, közbeszerzésekhez kapcsolódó jogszabályoknak és eljárásrendeknek való megfelelés biztosítása.
A rendszer elsősorban az alábbi jogszabályi kötelezettségek betartását hivatott támogatni:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
A közbeszerzés becsült érték meghatározására vonatkozó előírásai (Kbt. 16§-19§)
Az alkalmazandó eljárásrend meghatározása (Kbt. 21§)
Az eljárás előkészítésére vonatkozó előírások (Kbt.28§)
A nyilvánosságra vonatkozó közbeszerzési alapelvek teljesülése (közbeszerzési terv
		
és annak módosításainak előállítása, közzététele) (Kbt. 42§-43§)
Az eljárások dokumentálására, a határidők számítására vonatkozó előírások (az át		
láthatóság és a nyilvános ellenőrizhetőség biztosítására vonatkozó alapelvek 		
		
biztosítása) (Kbt. 46§)
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) 		
Korm. rendelet
Közbeszerzések ellenőrzéséhez kapcsolódó dokumentumok, döntések nyilvántar-		
		
tása
Az e-közigazgatásért felelős miniszter által végzett ellenőrzéssel kapcsolatos doku		
mentumok, döntések nyilvántartása
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves 		
statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet
Éves statisztikai összegzés készítése
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Támogatott munkafolyamatok
-

Beszerzésekhez kapcsolódó tervezés jóváhagyási folyamatának támogatása
Beszerzési és közbeszerzési terv összeállítása
Igénylési és beszerzési folyamat támogatása
Közbeszerzés során alkalmazandó eljárásrend kiválasztásának, lebonyolításának támogatása
Közbeszerzésekhez kapcsolódó kötelező adatszolgáltatások támogatása

Kiemelt jellemzők
Integrálhatóság
•
•

Külső rendszerek adatbázisaival integrált kapcsolatban állhat, lehetőség szerint 		
használja azok törzsadatbázisát kiküszöbölve ezzel a párhuzamos törzsada			
tállomány feltöltésének és karbantartásának szükségességét.
Összetett jogosultsági rendszer kezelésére alkalmas, melynek keretében jogo		
sultsági csoportok szintjén definiálhatók a rendszerben tárolt adatokon végezhető
írási és olvasási műveletek.

Egyszerűség
•
•
•
•

A rendszer használata egy egyszerűen elérhető, könnyen kezelhető, internet 		
böngészőben megnyitható felületen keresztül történik.
Kezelése könnyű, gyorsan megtanulható.
Az adatrögzítés egyszerű, felhasználóbarát módon történik.
Egyszerűen beilleszthető a szervezetirányítás rendszerébe

Hatékonyság
•
•
•

Jogszerűség biztosítása a beszerzési eljárások során
Hatékony vezetői támogatás
Áttekinthető a beszerzés teljes folyamata

Főbb funkciók
-

-

A végrehajtott műveletek riport segítségével folyamat közben, valamint utólag is nyomonkövethetőek.
Biztosítja a rögzített terv, illetve tényadatok együttes vizsgálatát egymással való összevetését.
Lehetőséget biztosít a szervezetben használt beszerzési, közbeszerzési illetve kötelezettségvállalási dokumentumok, nyomtatványok előállítására (pl. megrendelő, fedezetigazolás, 		
közbeszerzés kezdeményező irat).
Eltárolhatók mind a beszerzési igényhez, mind pedig a beszerzésekhez, illetve közbeszer-		
zésekhez kapcsolódó dokumentumok az utólagos nyomon követhetőség biztosítása 		
érdekében melyeket a felhasználók egy egységes felületen, előre meghatározott struk-		
túrában érhetnek el.
A folyamatok során elért mérföldkövekről, illetve a végrehajtandó feladatokról a rendszer
elektronikus levélben tájékoztatja a folyamatban részt vevő felhasználókat.
A folyamat végrehajtása során az engedélyező, továbbítást eredményező lépéseken 		
túlmenően biztosított az indoklással történő visszautasítás lehetősége.
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-

-

-

A különböző tervezési fázisok kezelésével támogatja a tervezési folyamatot a beszerzések
egyedi tervezésével, egyben biztosítja a tervváltozatok elektronikus jóváhagyási 			
lehetőségét.
A tervezés során lehetőség van a döntés előkészítéshez szükséges tervezési dimenziók, illetve információk rögzítésére.
A tervezett beszerzések tárgy és szervezeti egység szerinti keresése mellett a rendszer 		
lehetővé teszi a rögzített tételek riportokban történő lekérdezési lehetőségét, így pl. 		
a beszerzési- terv részeként előállítható a szervezet közbeszerzési, informatikai 			
beszerzési, beruházási, illetve egyéb tervei is.
A szoftver használatával folyamatosan nyomon követhető a beszerzési, közbeszerzési		
terv teljesülése.
Igénylés és beszerzési folyamat támogatása segítségével biztosítható, hogy a 			
Szervezet horizontálisan és/vagy vertikálisan együttműködő egységei az év során 			
felmerülő igényeiket zárt rendszerben tudják rögzíteni, majd ezt követően 			
megismerhető és áttekinthető legyen az igényléshez kapcsolódó beszerzés 			
teljes folyamata mind az igénylő, mind a végrehajtó, és különösen fontos, hogy az 		
irányító- ellenőrző résztvevők részéről is.
A folyamat szabályozás révén biztosított a Közbeszerzésről szóló törvényben megha-		
tározott egybeszámítási kötelezettség betartásnak informatikai támogatása.
A rendszer lehetőséget biztosít a keretszerződések rögzítésére, illetve ehhez kap-			
csolódóan a rendelkezésre álló keret felhasználásának nyomon követésére.
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A rendszer felépítéséből és adottságaiból következik, hogy célirányosan, központilag telepíthető
így a feladatok és jogosultságok szerint közvetlen a hozzáférés ugyanakkor a benne megvalósuló
eredmény centralizált, egy kézben tartott. Ennek köszönhetően a működéshez szükséges beszerzési tevékenységek jogszerűbben, egyszerűbben, gyorsabban, átláthatóbban és legfőképpen:
jelentős költségmegtakarítással, ésszerűbben megvalósíthatók egy korszerű, a használhatóságra
illetve az ergonómiára nagy gondot fordító rendszer segítségével.
Hozadékok
Változás

Eredmény

A beszerzések tervezetten, központilag
felügyelt módon történnek

Egyszerűbb és gyorsabb a jóváhagyási folyamat

Közbeszerzési törvénynek való megfelelés
egyszerűbb

Jogorvoslati kockázatok csökkenése

Az igények visszakereshetők, nyomon
követhetők

Átláthatóság, dokumentáltság, ellenőrizhetőség

Folyamatok felügyelhetősége, koordinálhatósága, szabályozott, visszakereshető
feladatellátás

Időbeni beavatkozás lehetősége

Gyorsabb, pontosabb adatszolgáltatás

Megbízható, naprakész információk rendelkezésre állása

