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I. Előzmények, felvezető 

A közbeszerzési eljárások célja az államháztartás kiadásainak ésszerűsítése, a közpénzek 

felhasználásának minél átláthatóbbá tétele, széles körű nyilvános ellenőrizhetősége, továbbá a 

közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása. Ezáltal lehetőséget kap bármelyik, az 

alapfeltételeket teljesítő vállalat a közintézmény által igényelt áru leszállítására, munkálat 

elvégzésére illetve szolgáltatás biztosítására. 

II. Fontosabb megállapítások 

A közbeszerzési eljárásokat köteles minden olyan közintézmény közzétenni, amely közpénzből 

működik. Az eljárásokra vonatkozó szabályozást a 34/2006-ban kiadott sürgősségi 

kormányrendelet és a 925/2006-os kormányhatározat szabályozza. A eljárások közzététele egy 

elektronikus rendszerben történik (SEAP), a megjelent hirdetések bárki számára elérhetőek. 

Ebbe a rendszerbe kerülnek fel a különféle meghirdetett eljárások eredményei is.  

Három területre oszthatóak szét az eljárások, az szerint, hogy mi az adott cél: egy tárgy 

beszerzése, szolgáltatás igénylése, vagy munkálat elvégeztetése. Ezek értékei határozzák meg, a 

kormányrendelet szerint, az eljárás módját is. A szolgáltatások és beszállítások esetén 30.000 

euró alatt, illetve a munkálat esetén 100.000 euró alatt, eljárás kiírása nélkül, úgy nevezett 

„direkt vásárlással”, megoldható a vásárlás. E határok fölött, már közbeszerzési eljárást kell 

indítani, amelynek két gyakoribb módja van:  

- az ajánlatkérés (cerere de oferte), a szolgáltatások és beszállítás esetén 30.000 – 130.000 

euró, illetve munkálat esetén 100.000 és 5.000.000 euró közötti érték 

- nyílt licit (licitație deschisă), az ajánlatkérés határai fölött mindegyik esetében. 

A 34/2006-os rendelet értelmében a megyei tanácsok kötelesek közbeszerzési eljárást indítani, 

minden olyan szerződéskötés esetében, amelynek becsült értéke meghaladja a direktvásárlás 

határait. Ebből adódóan a kiírt procedúrák az elektronikus közbeszerzési rendszerben 

megtalálhatóak.  

Jelen jelentésben megvizsgáltuk Brassó, Hargita és Maros megyék megyei tanácsainak a SEAP-

on meghirdetett kiírásait (ajánlatkérés, nyílt licit) 2011, 2012 és 2013-as években. Ez szerint, az 

utóbbi években, Hargita, Maros és Brassó megye kiírásai a következőképpen alakultak: 

Az értékek tartalmazzák az effektív kiírásokat, függetlenül a céltól és a kimeneteltől.  

A SEAP-on meghirdetett kiírások közül Hargita megye messze kiemelkedik a többi megye 

közül, jóval több közbeszerzési eljárást indít, mint Brassó, Maros megye. A kormányrendelet és 

a határozat folyamatos változtatásokon ment át, amelyekben az eljárásokra vonatkozó 

egyszerűsítéseket, a határértékeket is módosították az utóbbi két évben.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llamh%C3%A1ztart%C3%A1s
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Ábra 1: Az elektronikus közbeszerzési rendszerben megjelent hirdetések száma  

(*2013-as év csak November 19-ig.) 

 
Forrás: SEAP – http://www.e-licitatie.ro 

Ennek eredményeként, a nyílt licitek Hargita megyében csökkentek az ajánlatkérés és a direkt 

vásárlás javára. Az ajánlatkérések száma, 2012-ben volt a legmagasabb (57%), 9%-al volt több 

mint az előző évben (48%). Ezzel szemben 2013-ban csak közel felét tette ki a 2012-es 

kérésszámnak, ugyanis 2013 elején történt módosítással emelkedtek a direkt vásárlás 

határértékei. A nyílt licitek folyamatos csökkenést mutatnak, 2011 és 2013 közötti időszakban. 

2013-ban a licitek száma csupán 21%-a volt a 2011-es értéknek.  

III. Összefoglaló, következtetések 

Hargita Megye Tanácsa számos közbeszerzési eljárást folytatott le a 2011-2013 évek között. A 

négy megye összes ajánlatkéréséből 62%-ot képvisel Hargita megye, és a nyílt licitek számából 

pedig 48%-ot.  Ennek előnye, hogy a nagyszámú procedúra, a több alkalommal meghirdetett 

licitek folyamatosan, több lehetőséget nyújtanak a helyi vállalatoknak és fokozhatják a részvételi 

kedvet. Ugyanakkor a megye hozzájárul a piaci verseny megtartásához, a kiírások felaprózása 

révén esélyt adva a kisebb vállalatoknak is az eljárásokon való részvételre. Nem utolsó sorban ez 

azt is jelenti, hogy egyszerre számos területen aktívan vesz részt a fejlesztésben, hozzájárulva a 

megye lakósainak életszínvonalának emeléséhez. 
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