
840. A Közbeszerzési gyakorlat megnevezésű, 10859-12 azonosító számú szakmai követelménymodul 
tartalma: 

 
Feladatprofil: 

Közbeszerzési szempontból meghatározza a pénzügyi, gazdasági alkalmassági 
feltételeket 
Összeállítja a pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására benyújtandó 
dokumentumokat 
Javaslatot tesz az értékelési szempontrendszer kialakítására, valamint szerepet vállal az 
értékelésben 
Felismeri az aránytalanul alacsony ár és az irreális ajánlati elemek használatát, valamint 
javaslatot tesz a fentiekhez kapcsolódó indokolás elfogadhatóságáról 
Mérleg alapján főbb mutatókat számol, beszámolót elemez  
Elkészíti a közbeszerzési eljárás felhívását és dokumentációját 
Meghatározza az egyes eljárástípusok időtartamát és ütemezését 
Előkészíti a közbeszerzési eljárás során szükséges dokumentumokat, iratmintákat 
Koordinálja az előzetes piacfelmérést, becsült értéket számol  
Lebonyolítja a közbeszerzési eljárás során szükséges hivatalos levelezést 
Ellátja a közbeszerzési dokumentumok kezelésére, őrzésére vonatkozó feladatokat 
Alkalmazza az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló számítási 
módszereket  
Értékeli és beazonosítja az ajánlatokban előterjesztett dokumentumokat 
Összeállítja az ajánlatot, összegyűjti a szükséges dokumentumokat és szükség szerint 
önálló iratmintákat készít 
Alkalmazza az önálló és a közös ajánlattétel szabályait a gyakorlatban 
Előkészíti és szükség szerint elkészíti a közbeszerzési tervet és szabályzatot 
Előkészíti a közbeszerzési jogorvoslati eljárás során szükséges dokumentumokat  
Lefolytatja az előzetes vitarendezést 
A jogorvoslati szakasz tárgyalásán szükség szerint nyilatkozatot tesz, közreműködik a 
beadványok elkészítésében és elemzi a jogorvoslati döntéseket 
Ellenőrzi a közbeszerzési szabályok előírásainak érvényesülését a közbeszerzési eljárás 
alapján megkötött szerződés, vagy a szerződés módosítása, illetve a szerződés 
teljesítésének ellenőrzése során  
Szükség szerint koordinálja a szerződés teljesítése során szükséges dokumentumok 
kibocsátását 
Nyomon követi a támogatásból megvalósuló közbeszerzések ellenőrzéséhez szükséges 
dokumentumok körét, szükség szerint elkészíti azokat és kapcsolatot tart az érintett 
szervekkel 
Nyomon követi a közbeszerzések ellenőrzéséhez szükséges dokumentumok körét, 
szükség szerint elkészíti azokat és kapcsolatot tart az érintett szervekkel 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
szakmai ismeretek: 

A költségvetési szervek tervezési folyamatainak alapvonásai 
Mérlegkészítési alapok, mérlegből, beszámolóból számítható mutatók elemzése 
A pénzügyi és gazdasági alkalmasság előírása és igazolásának módja a gyakorlatban 
Az egyes közbeszerzési eljárások gyakorlati módszertana 
A közbeszerzési eljárás dokumentálásának gyakorlata 
A közbeszerzési terv és a közbeszerzési szabályzat 
A beadványok, nyilatkozatok elkészítésének gyakorlati kérdései a jogorvoslati 
eljárásban 
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elkészítésének, módosításának, a 
szerződés teljesítése ellenőrzésének szabályai 
Előzetes vitarendezés és tárgyalástechnika 
Jogorvoslati döntvényelemzés 

 
szakmai készségek: 

Olvasott szakmai szöveg megértése 
Szakmai nyelvezetű íráskészség 



Szakmai nyelvezetű beszédkészség 
 

Személyes kompetenciák: 
Precizitás 
Önállóság 
Szervezőkészség 

 
Társas kompetenciák: 

Tömör fogalmazás készsége 
Konfliktusmegoldó készség 
Prezentációs készség 

 
Módszerkompetenciák: 

Áttekintő képesség 
Rendszerben való gondolkodás 
Információgyűjtés 

 


