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Háttér
a közbeszerzésről

Az első Kbt 1995-ben született, nem magyar, nem is EU sajátosságként.

– szabályozott beszerzési versenyeztetés

– évi 6000 nyilvános eljárás



Közbeszerzési Törvény
Kbt. 2003. évi CXXIX. tv

– 400nál több §

– 82 különböző eljárás

Szabályozza:

– folyamatok (feltételek, lépések)

– dokumentumok (tartalom, forma)

– értékelés (módszertan)

Alanyi hatály (22.§)

– államigazgatás, önkormányzatok és 
intézményeik

– pályázati pénzből projektet megvalósító 
piaci szereplők

Tárgyi hatály 

– 29. § alá nem tartozó visszterhes 
megállapodások

ajánlatkérő
ajánlattevő(k)
közbeszerzési referens
közbeszerzési szakértő
KDB

KBT



Hogyan dolgoznak a referensek?
– E-mail, telefon és fax kommunikáció

– szövegszerkesztő alapú dokumentum kezelés

– korábbi tender anyagok „újraszerkesztése”

– naptár „stírozás”.

– Jellemző hibák:

– inkonzisztens dokumentum halmaz

– rosszul alkalmazott dokumentum 
formátumok

– eldátumozott eljárási cselekmények

– hiányzó dokumentumok

– elmaradó eljárási cselekmények

KBT



Mi hiányzik a munkához?
– Folyamat definíció

– Dokumentum szerkesztő felület

– Ellenőrzött dokumentumok

– Dokumentum előállítás



Mit találtunk ki?
A TenderWorks szoftver támogatja az eljárás 
előkészítés, a dokumentáció összeállítás, valamint 
az lejárás lebonyolításának folyamatait, ide érteve a 
dokumentumok előállítását, tárolását, esetleges 
digitalizálását, valamint a teljes folyamatvezérlést, 
szükség esetén az auditot is. 

A működés során a Felhasználót végigvezeti a 
közbeszerzési folyamaton, folyamatos támogatást 
nyújtva a szereplők kiválasztása, a dokumentációk 
előállítása, formalizálása, tárolása, megjelentetése 
illetve a feladatok szétosztásának tekintetében.

A projekt szponzorai számára pedig naprakész 
riportokat biztosít, melyeken jól látható a projekt 
teljes életútja, a kezdetektől egészen a lezárásig.

igény
tender

előkészítés
felhívás, kiírás
befogadás
elbírálás

eredmény

KBT megfeleltetés



A beszerzési folyamat

elektronikus folyamat



elektronikus beszerzés

Az e-közbeszerzés elemei
e-Notification,

e-Tendering,

e-Awarding,
e-Auctions,

e-Catalog,
e-Ordering,

e-Payment,
e-Invoicing



A TenderWorks;
szolgáltatás-alapú rendszer, melyben a 

funkciókat egységes SOA architektúrában, 
szabványos SOAP felületeken keresztül lehet 
elérni,

a szolgáltatás integrátorok közvetítésével jut el a 
felhasználókhoz,

biztosítja a dokumentumok tartalmi és 
eljárásrendi integritását,

biztosítja a felhasználói jogosultságok 
integritását a szervezeten és az eljárásokon 
belül,

biztosítja a folyamatok és dokumentumok 
törvényi előírásoknak való megfelelőségét,

támogatja a dokumentumok elektronikus 
hitelesítését (PKI, timestamp), 

biztosítja a bírálóbizottság munkájának szabályos 
dokumentálását,

... azonban nem alkalmas a pályázók közötti 
sorrend megállapítására, hiszen az eljárásokban 
számtalan olyan értékelési elem lehetséges, mely 
nem algoritmizálható. 



Hogyan készült?
informatikai fejlesztés

A kifejlesztendő rendszer egy általánosan használt, ipari szabványokra épülő 
dokumentum kezelő rendszer köré szervezett szolgáltatás csoport, mely 
lehetővé teszi a regisztrált ügyfelek elektronikus dokumentumainak 
kezelését az érvényben lévő közbeszerzési és dokumentum kezelési 
jogszabályoknak és biztonsági előírásoknak is megfelelve.

A dokumentum kezelő rendszerben definiálható folyamatok egészülnek ki 
saját fejlesztésű modulokkal, melyek elvégzik például az időpecsét, vagy az 
elektronikus aláírással való hitelesítést az adott dokumentumokon.



Előkészületek
– több, sikeresen lefolytatott közbeszerzési 

eljárás tapasztalatainak összegyűjtése

– a know-how szöveges meghatározása

– a know-how deszkamodell szintű 
megvalósítása

– a lehetséges eszközök kiválasztásának 
folyamata

– adattárolás, előállítás

– dokumentum kezelés, megjelenítés

– folyamat kezelés

– hasonló projektek vizsgálata

– a projekttel kapcsolatos szabványok és 
rendszerek megismerése

– a törvényi változások és tendenciák figyelése

– finanszírozás megteremtése

– erőforrások allokációja



Csoportmunka
A projekt első fázisában kialakításra került egy wiki 
on-line dokumentum szerkesztő rendszer, egy 
feladat kezelő rendszer és egy forráskód böngésző 
kapcsolatára épülő csoportmunka felület, melyet a 
projekt résztvevői a fejlesztés során közösen 
használnak.

A rendszerterv elkészítéséhez és karbantartásához 
a csoportmunka felületet használjuk, melyben 
minden egyes változás nyomon követhető és 
biztosítja, hogy a fejlesztésben résztvevők 
elvégezhessék a szükséges módosításokat.



A csoportmunka felület tulajdonságai
A csoportmunka felület biztosítja a projekt tagjai 
számára az online együttműködés és adat-csere 
lehetőségét, illetve a projekt szponzorai számára a 
naprakész riportokat.

– Felhasználói és csoport szintű azonosítás

– Projekt kezelés

– Mérföldkövek

– Riportok

– Feladathoz és mérföldkőhöz tartozó 
számlázás (idő alapján)

– Dokumentációs rendszer

– Verziózott oldalak

– Jogosultság szerinti szerkesztés

– Kapcsolat a feladat kezelő és a 
forráskód kezelő rendszer felé

– Feladat kezelő rendszer

– Típusok kezelése

– Programozási feladat

– Tervezési feladat

– Tesztelési feladat

– A futtató környezettel kapcsolatos 
feladat

– Dokumentációs feladat

– Személyhez, típushoz és mérföldkőhöz 
rendelhető feladatok

– Továbbítható feladatok

– Státusz alapján lezárható feladatok 
(megoldva, nem lehet megoldani, stb.)

– Forráskód kezelő rendszer

– Subversion kapcsolat

– Grafikus megjelenítés a változatokra

– Forráskód linkelési lehetőség a 
dokumentációban







Eszközök
– JAVA technológia

– Apache Tomcat

– Alfresco embedded

– MySQL, Oracle

– Firefox, Firebug

– ExtJS AJAX framework

– ReSTful

– Apache AXIS, SOAP

– SoapUI

– TRAC wiki és feladatkezelő

– Subversion forráskód tároló

– Eclipse SDK

– Aptana plugin

– Mylyn project

– TRAC integration

– Subclipse, Subversion client



Hogyan működik?
Az alkalmazás kizárólag SOAP interfészeken 
keresztül érhető el, nincs saját, a felhasználók 
irányában megjelenő felülete, viszont a speciális 
dokumentum és szabályrendszer szerkesztését 
biztosító felületre az integrátorok számára egy 
beágyazható szerkesztő felületet alakítottunk ki.

Ezt a felületet a már elkészített WEB-es 
alkalmazásaikba egyszerűen, egy IFRAME 
alkalmazásával emelhetik be. 

A rendszer szolgáltatásait minden esetben 
integrátorok rendszerein keresztül veszi igénybe a 
felhasználó, amihez a szolgáltató a naprakész 
szabályrendszert biztosítja.

szolgáltató
integrátor

ügyviteli rendszer
vállalatirányítási rendszer
dokumentum kezelő rendszer
pénzügyi rendszer

felhasználó

SOA architektúra





Alfresco felépítés



SOAP kliens
A Tender Works rendszert a felhasználók egy SOAP 
interfészen keresztül érik el, melynek el kell rejtenie 
a backend-et (Alfresco), ezáltal meghagyva a 
dokumentum kezelő váltásának lehetőségét, illetve 
elrejtve az ismert Alfresco security hiányosságokat 
is.



Web-kliens - Alfresco szerver kapcsolat



Szerkesztési folyamat
A Tender Works rendszerben a dokumentumok 
szerkesztése fejezetenként történik, a tartalmi és 
formai ellenőrzés mező szinten, fejezet és teljes 
dokumentum szinten is megtörténik.

Ehhez a felhasználók egy AJAX-os szerkesztő 
felületet kapnak, mely a korszerű böngészőkön 
(Firefox 1.5+, Safari 2.0+, Internet Explorer 7+) 
WYSWYG szerkesztést tesz lehetővé.

Minden felület lokalizálható, a fejlesztés során 
magyar és angol nyelvű interfészek készültek el.



Dokumentum szerkesztő felület
A dokumentum szerkesztő rendszer előre definiált 
tartalomjegyzék alapján ad lehetőséget a 
felhasználónak az egyes fejezetek 
megszerkesztésére. 

Az elkészült fejezetekből szerver oldalon generált 
dokumentum készül, automatikus tartalomjegyzékkel 
és oldalszámozással.



Tartalomjegyzék szerkesztő felület
Az egyes, szigorúan szabályozott szerkezetű és 
felépítésű dokumentumokat a rendszeren belül a 
TOC (Table Of Contents) tartalomjegyzék 
definícióval írjuk le.

Az egyes fejezetek lehetnek szabad szöveges és 
űrlap alapúak is egy dokumentumon belül is.



Űrlapos szerkesztési mód
Az űrlapos szerkesztési módnál az 
előírt dokumentáció formátum és 
fejezet összeállítás szerint, 
fejezetenként lehet az egyes 
adatcsoportokat kitölteni.

Egyidejűleg egy fejezet tartalma 
látható, minden váltásnál ellenőrzés 
történik.

Az adatbevitel során listák és változó 
státuszú mezők segítik a szerkesztőt 
abban, hogy lehetőleg formai hibáktól 
mentes anyagot készíthessen.



Űrlapos szerkesztési mód
Az egyes mezőkben is történik 
tartalmi és formai, továbbá a 
meglétet vizsgáló ellenőrzés.

A feldolgozáshoz csak olyan űrlap 
részletek küldhetők be, melyek 
ezeken az ellenőrzéseken átestek.



Űrlapos szerkesztési mód
A közbeszerzési anyagokban 
szereplő központi kódrendszerek 
támogatása:

- NUTS

- CPV

- Közbeszerzési Szójegyzék

- Pénznemek

- Országkódok



Űrlapos szerkesztési mód
Az on-the-fly (azonnali) mező, fejezet 
és dokumentum szintű ellenőrzés 
lehetővé teszi, hogy a szerkesztés 
során elrejthetők illetve 
automatikusan kitölthetők legyenek 
mezők, vagy mező csoportok, vagy 
teljes fejezetek kerüljenek nem-
szerkeszthető állapotba.



Szövegpaneles szerkesztési mód
A dokumentumokon belül a szabad szöveges 
részeket előre megírt szövegpanelekkel 
helyettesítjük, melyekben változókkal jelöljük a 
dokumentumra, panel csoportra, illetve eljárásra 
vonatkozó értékeket. Ezek lehetnek szöveges, 
numerikus, dátum típusú és lista formátumok is.
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