A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A KÖZBESZERZÉSI KIVÁLÓSÁGI DÍJ - 2021 ELNYERÉSÉRE
Felsőoktatási intézmények tanulói számára

A Közbeszerzési Hatóság és a Zöld Bolygó Klímavédelmi Alapítvány a kiemelkedő színvonalú
közbeszerzési szakmai munkásság elismerésére pályázatot hirdet a Közbeszerzési Hatóság elnökének a
Közbeszerzési Kiválósági Díj alapításáról és adományozásáról szóló 2/2018. (VI. 8.) KH utasítása alapján a
Közbeszerzési Kiválósági Díj – 2021 elnyerésére, melynek célja az e pályázatban meghatározott témában
készült szakdolgozat, évfolyamdolgozat vagy tanulmány díjazása felsőoktatási intézmények tanulói
számára.
I.

Pályázati feltételek

Pályázatra jogosultak köre: akkreditált hazai felsőoktatási intézmények a pályázat benyújtásának
időpontjában nappali vagy levelező tagozatos hallgatói, vagy hallgatói jogviszonya a diploma
megszerzésével 2021-ben szűnt vagy szűnik meg.
Pályázat tárgya:
Pályázni az alábbi témaköröket érintő pályaművekkel lehet:
A. A fenntarthatósági szempontok alkalmazása a közbeszerzési eljárásokban
1.
Az előzetes piaci konzultáció jelentősége a piaci zöld és innovatív megoldások
megismerésében
2.
A fenntartható közbeszerzések ellenőrzésének sajátosságai, a környezetvédelmi szakértelem
jelentősége a közbeszerzési eljárásokban
3.
Az Európai Bizottság fenntartható közbeszerzésekkel kapcsolatos esetjogának alakulása
4.
Körforgásos gazdaság követelményének hatása a közbeszerzési eljárások feltételrendszerére
5.
A fenntartható közbeszerzés szerepe, környezeti hatásainak mérése és nyomon követése
6.
Az ajánlattevői ökolábnyom vizsgálatának lehetőségei a közbeszerzések értékelés és a
teljesítés során
B. Környezetvédelmi szempontok alkalmazása a közbeszerzési eljárásokban
1.
Reális lehet a zöld szempontok kötelező előírása a közeljövőben? Megoldási lehetőségek az
uniós gyakorlat alapján, különös tekintettel a cseh példára
2.
Víztakarékos megoldások megkövetelésének közbeszerzési lehetőségei egy helyi
önkormányzat számára
3.
Élelmiszertakarékos közbeszerzési lehetőségek a közétkeztetés terén
4.
Klímavédelmi követelmények a közbeszerzési eljárásokban
5.
Fenntartható építési beruházások lehetőségei és gyakorlata
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C. Szociális szempontok alkalmazása a közbeszerzési eljárásokban
1.
Fair trade szempontok beépíthetősége a közbeszerzési eljárásokba
2.
Reális lehet a szociális szempontok kötelező előírása a közeljövőben? Megoldási lehetőségek
az uniós gyakorlat alapján
3.
Az egyetemes tervezés szempontjainak figyelembevétele a közbeszerzési eljárásokban
D. Innovatív közbeszerzések
1.
Innovációs célkitűzések megvalósításának lehetőségei a közbeszerzések során
2.
Az innovációs partnerség sikerének tényezői
3.
A dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása
4.
Innováció, mint költséghatékony megoldási módszer a közbeszerzésekben
5.
Az innovációs partnerség gyakorlata az Európai Unióban
II.





III.

A pályázati anyag tartalma
kitöltött adatlap,
pályamunka (szakdolgozat/évfolyamdolgozat/tanulmány) és mellékletei,
terjedelem: min. 2 ív = 80 ezer karakter (szóközökkel együtt) – cca. 40 oldal
max. 6 ív = 240 ezer karakter (szóközökkel együtt) – cca. 120 oldal
A megadott terjedelem mellékletek nélkül értendő.
csatolandó egyéb dokumentumok:
 hallgatói jogviszony igazolása vagy a diploma másolata,
 szakmai önéletrajz.
A pályázat benyújtása

A pályázat beadásának (postai feladásának) határideje: 2021. november 30.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. december 7.
A Közbeszerzési Kiválósági Díj átadására – lehetőség szerint – ünnepélyes keretek között kerül sor, melynek
tervezett időpontja: 2021. december 10.
A pályázatokat a fenntarthatóság jegyében kérjük a nemzetkozi@kt.hu e-mail címre hiánytalanul kitöltött
adatlappal, az adatlapon részletezett mellékletekkel elektronikusan benyújtani. A tárgy mezőben
szíveskedjenek a „Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2021” szöveget feltüntetni. A rendszerbe való beérkezés tényét
válaszlevélben visszaigazoljuk, ebben az esetben papíralapú benyújtásra nincs szükség.
A Közbeszerzési Hatóság elfogadja a pályázóktól a papíralapon, postai ajánlott küldeményként vagy
futárszolgálat útján határidőben benyújtott pályaműveket is, melyeket a Közbeszerzési Hatósághoz,
„Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2021” jelöléssel ellátva, a következő címre szükséges eljuttatni:
Közbeszerzési Hatóság Titkárság
Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
Dr. Havas-Kovács Gabriella főosztályvezető részére
1026 Budapest, Riadó u. 5.

IV. A pályázat elbírálása
A pályaművel szemben támasztott legfőbb követelmény, hogy a pályázó számot adjon arról, hogy jól ismeri
a választott téma elméleti és gyakorlati kérdéseit, képes az önálló kutatásra, adatgyűjtésre, képes
következtetések levonására, javaslatok tételére.
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Értékelési szempontok:
A pályaműveket a Bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja:
Tartalmi szempontok:
- témaválasztás jelentősége, aktualizálása, feldolgozottsága,
- a pályamű témájához tartozó hazai és külföldi szakirodalom ismertetése és feldolgozása,
- a téma kidolgozása: tartalmi helyesség, az önálló vélemény minősége,
- a dolgozat közbeszerzési szakmai színvonala,
- a dolgozat gyakorlati vonatkozásai.
Formai követelmények:
- a pályamű terjedelme,
- a pályamű szerkezete, felépítése,
- hivatkozások megjelölése, mennyisége és minősége,
- a szöveg nyelvi, stilisztikai megformálása.
A Bírálóbizottság tagjai:
Földesi Erzsébet, Európai Fogyatékosügyi Fórum, korábbi elnökségi tag
Dr. Erdei Csaba, KÖSZ zöld munkacsoport, alelnök
Dr. Barna Orsolya, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, környezetvédelmi szakjogász
Dr. Vitál-Eigner Beáta Andrea, Kúria, bíró
Dr. Puskás Sándor, Közbeszerzési Döntőbizottság, elnök
Dr. Kugler Tibor, Közbeszerzési Hatóság, főtitkár
Dr. Havas-Kovács Gabriella, Közbeszerzési Hatóság, Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok
Főosztálya, főosztályvezető
Hellné dr. Varga Anita, Közbeszerzési Hatóság, Közszolgálati és Támogató Főosztály, főosztályvezető
A Díj odaítéléséről a Bírálóbizottság szakmai javaslata alapján a Közbeszerzési Hatóság elnöke dönt.
A hiányosan, továbbá a határidő lejártát követően benyújtott pályázatokat a Bírálóbizottság érdemi vizsgálat
nélkül elutasítja.
A döntésről jegyzőkönyv készül, a döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
V. Díjazás
A Díjazottak a Közbeszerzési Kiválósági Díj odaítélését igazoló oklevelet, pénzjutalmat, valamint munkájuk
bemutatására vonatkozó lehetőséget kapnak. A benyújtott pályázatok témakörönként kerülnek értékelésre,
mindhárom témakörben legfeljebb három-három díjat ítél oda a Közbeszerzési Hatóság.
A pénzjutalom összege:
1. helyezett díja bruttó 460.000 Ft
2. helyezett díja bruttó 300.000 Ft
3. helyezett díja bruttó 220.000 Ft
A nyertes pályamunkák rövidített változata a Közbeszerzési Hatóság szakmai lapjában, a Közbeszerzési
Értesítő Pluszban megjelentetésre kerül.

Dr. Kovács
László

Digitálisan aláírta: Dr. Kovács László
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KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG
PÁLYÁZATI ADATLAP
KÖZBESZERZÉSI KIVÁLÓSÁGI DÍJ – 2021
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TANULÓI SZÁMÁRA

I.

Személyes adatok
A pályázó családi és
utóneve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Állandó lakcíme:
Értesítési címe:
Telefonos elérhetősége:
E-mail elérhetősége:

II.

Oktatási intézményre vonatkozó adatok
Oktatási intézmény:
Kar:
Szak:
Szakirány:
Évfolyam:

III.

Pályamunka adatai

Dolgozat típusa:

szakdolgozat – évfolyamdolgozat – tanulmány*

Dolgozat címe:
Választott kategória:
Szakdolgozat/évfolyamdolgozat esetén:
Konzulens neve:
Konzulens munkahelye,
beosztása:
*a megfelelő aláhúzandó
IV.

Csatolt mellékletek

Hallgatói jogviszony
igazolása
Szakmai önéletrajz
Egyéb

………… db
………… db
………… db

Hozzájárulok nevem támogató általi nyilvánosságra hozatalához.
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Tudomásul veszem, hogy a pályázati adatlapon, illetőleg a pályázathoz csatolt igazolásokon szereplő
adatszolgáltatás valótlansága esetén köteles vagyok a pénzjutalmat visszafizetni.
Nyilatkozom, hogy a pályázati támogatás elnyerése esetén ingyenesen elkészítem a tanulmány rövidített, a
Közbeszerzési Értesítő Pluszban történő megjelentetésre alkalmas változatát a vonatkozó szerkesztési
elveknek megfelelően. Tudomásul veszem, hogy a megjelenő mű kapcsán a Közbeszerzési Hatósággal
köteles vagyok a megfelelő szerződés megkötésére.

……………………………, 2021. év …………. hó …….. nap

……………………………………………..
pályázó aláírása
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