Jointly for our common future

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 3. számú hírlevele a zöld
közbeszerzésről – EFFECT projekt

Tisztelt környezettudatosan gondolkodó partnereink, kollégáink és érdeklődők!

Az EFFECT projekt célja a délkelet - európai országok (SEE) közbeszerzési eljárásainak
korszerűsítése valamint az energiahatékonysági szempontok ezen eljárásokba való beépítése. Ez
hozzájárul az EU közbeszerzési eljárásokra vonatkozó előírásainak betartásához és az EU energia
stratégiai céljainak eléréséhez.
A projekt keretében történt információgyűjtések és kutatások alapján levont következtetéseket a
zöld közbeszerzések magyarországi helyzetéről az 1. számú hírlevélben összegeztük. Az ajánlattevői
és ajánlatkérői oldalt képviselők egybehangzó véleménye szerint a fenntarthatósági és
energiahatékonysági szempontok közbeszerzési érvényesítésének egyik legnagyobb akadálya az
általános tájékozatlanság és információhiány. Ennek orvoslására állítottuk össze a jelen hírlevélben
összeállított internetes linkek listáját, amely kiindulópontul szolgálhat a témában tájékozódni kívánó
közbeszerzésben és zöld gazdaságban érintett szervezeteknek.
-

Az Európai Unió zöld közbeszerzésekkel foglalkozó oldala:
http://ec.europa.eu/environment/gpp

-

Értelmező közlemény – Hogyan illeszthetőek a környezetvédelmi szempontok a
közbeszerzési gyakorlatba {COM (2001) 274}:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0274:FIN:EN:PDF

-

Zöld közbeszerzés! A környezettudatos beszerzés kézikönyve (2. kiadás):
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_hu.pdf

-

GPP követelményrendszer: tizennyolc termék- és szolgáltatáscsoport vonatkozásában
születtek környezetvédelmi szemléletű közbeszerzési követelmények:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_en.htm

-

Életciklus-költségelemzés:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm

-

Jó gyakorlati példák:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_en.htm

-

Magyarországi és nemzetközi információk:
A projekt a South East Europe Programban az Európai Unió és
Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.
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http://www.kozbeszerzes.hu/jogi-hatter/zold-kozbeszerzes-3/
-

Procura kézikönyv a fenntartható közbeszerzésekről (angolul):
http://www.kozbeszerzes.hu/static/uploaded/document/Procura__Manual_complete.pdf

-

A Környezettudományi Központ „Energiatudatos közbeszerzés”című kiadványa:
http://www.kozbeszerzes.hu/static/uploaded/document/ktk_energiatud_kiadv.pdf

-

Fenntartható Közbeszerzési „Kisokos”:
http://www.kozbeszerzesiintezet.hu/smart-spp-program

-

Life Cycle Analysis (LCA, életciklus-elemzés) kalkulátorok:
http://www.lcacalculator.com/
http://lct.jrc.ec.europa.eu/assessment/projects
http://www.lca2go.eu/

-

Energia megtakarításon alapuló szerződési modell:
iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/european-energy-service-companies/energyperformance-contracting
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/financing/campaign_en.htm
Tiszta technológiák:
http://setis.ec.europa.eu/

-

Energia jó példák gyűjteménye:
http://energy-bestpractice.eu/

-

Zöldbeszerzési információk, példák, ipari/üzleti ágazatokra külön is megfogalmazva:
www.buy-smart.info

-

Magyarországi szervezetek zöld közbeszerzési szakértelemmel:
www.energiaklub.hu
www.kovet.hu
www.kornyezetbarat-termek.hu
www.kozbeszerzes.hu
www.kozbeszerzesiintezet.hu
www.meevet.hu

A projektről bővebb információ a www.effectproject.eu honlapon található.
A projekt a South East Europe Programban az Európai Unió és
Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.

