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Nyilvános beszerzés és eladás a Romániai Árubörzén 
 

            A román  árubörze felajálya szolgáltatásait a börze piacán, és  egy biztos, tartos  
kapcsolatot teremt az ügyfeleivel. 
            A következö szolgáltatásokat nyujtja ügyfeleinek: 

 
1. Elsődleges temékek vásárlása a szabadalmazó piacon 
2. Tanácsadás a nyilvános beszerzés eljárásban, tender füzet elkészitese,telyes 

körű ügy intézés 
3.  Szervezés és tanácsadás  az eladási-vásarlási eljárásban, bérleményi 

szerzödés 
 
 
(1) Elsődleges temékek vásárlása a szabadalmazó piacon 
 
 A szerződő hatóságok vásárolni tudnak a Romániai Árubörze szabadalmazó piacán, 
telyes bizalommal és a legjobb árakon a követkeő termékringeken: 
-  köolaj termákek : benzin, gázolaj, bitum, gépolajak,  fütésra használt termék, 
nyersolaj, stb. 
-    villamos energia 
- földgaz 
- épitő anyagok : cement, örölt kö, külömböző tipusu faanyag, homok, stb. 
- külömböző tipusu szén-termákek 
- általanos termékek: tüzi fa, so, szort kö, tej termékek, cukor, liszt, étolaj, stb. 
- gabona félek: buza, töröbuza, napraforga, rozs, szoia, stb. 
- gyümölcs és zöldség félék 
 

A szabadalmazó piac  elönyei: 

●  az eljárások lebonyolitása mxim 7 nap alatt 
●  a nyilványos licitálas alapjan a legjobb árak elérése 

  a BRM árajánlatokra hivatkozva egy  megalapozott költségvetés hozzérendelése 
           ● a garantált állományok megvalositása  a beszerzések  alapján 

●  biztositja a versenyt a piacon, a számos ajánlattevönek 
●  bürokrácia megszüntetése a klaszikus beszerzési eljárásoknál. 

 
 Az anyagok vásárlasa a szabadalmazo piacon a következö  törvenyhatározat alapján 

történik: a nem tett közzé eljárás,ajánlati felhivás amit a 122-es cikkely, f pontja, vagy a 
252-es cikkely, f pontja a 34/2006 törvényből ami a közbeszerzési tőrvény. 
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Az anyagok  kereskedelmét a szabadalmazó piacon szabályozza az A.N.R.M.A.P. a 
7489/MG/06.12.2007 határozattal  , ami közzé van téve a http://www.brm.ro/ ANRMAP 
honlapon. 
 

 
(2) Tanácsadás a nyilvános beszerzés eljárásban, tender füzet elkészitese, 
      telyes körű ügy intézés 
 
A Romániai Árubörze tanácsadási szolgáltatása megvalositható: 
 A közbeszerzések évi program kidolgozása (az évi  kölcségvetések becslése, a 

közbeszerzési menetrend elökészitése, választott eljérés.) 

 A minösitési feltételek elökeszitése, ajánlattevök kiválasztása 

 A pályázati documentácio elkészitése (a beszerzészi adatok elökészitése) 
 Meghatározza a müszaki előirásokat a szerzödés esetén 
 Co-választó szakéertő véleményének a betartása  a műszaki előirásoknak 

megfelelöen 
 A hirdetmények közzététele a SEAP elektronikus  platformán 
 Közbeszerzési eljárások lebonyolitása az adott feltételek és idöpontok melett 
 A fejlődő válaszok tisztázására irányuló kérések elkészitése 
 A kiértékelők elkészitése, a jelentések továbbitása az ajánlattevőknek 
 Az ajánlattevők által felvetett panaszok megoldása 
 
A  Romániai Arubörze tanácsadási szolgáltatásainak használati előnyei a   
      közbeszerzési eljárások kapcsán: 
 Tapasztalat a közbeszerzési eljárások terém, több mind 1.000 közbeszerzési 

eljáras évente, mintegy 500 ajánlatkérők a 17 év mükodés során, ami több mind   
4 miliárd Euros bevételt  jelentett  

 Egy komoly adatbázissal rendelkezik ami több mint  4.000 ajánlatkérő céget 
tartalmaz. 

 Informacio terjesztés - átláthatoság. 
 Elért megtakaritás azoknak a személyeknek akik az Árubörze szolgáltatásait   

használták, ami öszesitve  2,5 millio Eurot jelentett 
 A megfeleő felület biztositása az ügyfeleknek ugy mind a központi székhelyen 

ugy mind az országban taláhato 35 kirendeltségben egyaránt.  
 Minősitett közbeszerzési oklevéllel rendelkező áruborzei tanácsadók . 
 Tartos kapcsolat az állami ellenörző szervekkel ANRMAP és UCVAP  

 
            A Romániai Árubörze és az intézmének közötti együtmükődés a  925/2006 KH, 3 
cikkely, 3  pontja adja meg , amit bövebben megtalálhtó a 34/2006 sürgösségi 
kormányhatarozatban, ami közbeszerzési torvénykönyv. 
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A Romániai Árubörze tanácsadási tevékenységét, az informéciókóz való hozzáférést 
az  ANRMAP 607/MG/28,09,2007 határozattal szabályozza, amit meg lehet találni a 
következő cimen: http://www.brm.ro/ANRMAP. 

 
 
 
(3) Szervezés és tanácsadás  az eladási-vásarlási eljárásban, bérleményi 

szerzödés 
 
A Romániai Árubörze a szabadalmazó piacon lebonyolitott tranzakciok a következő 

elönyökbe részesülnek: ügyletek átláthatósága, kis bárdijak, valósidejű informáciok. 
A kereskedelmi tranzakciok amit a roman árubörze elbonyolit az a szabad ár kiáltás 

mekanizmusára alapszik, ahol az  ajanlattevök egy adott idő pontig változtatni tudja a 
végső árajánlatait. Ha  kialakul egy olyan helyzet amikor a vegső árajanlatot nem fogadja 
el az ügyfél akkor az egész tranzakciot ujraveszik egy  kovetkező  idöpontal, ami utolag 
egyesztetve lesz az ügyféllel. 

  Az áruborzei rendeszer lehetővé teszi hogy az ügyfelek  tartalékolási státussal 
rendelkezzenek mikor az árak egyformak több ajánlattevötől. Ami azt jelenti, hogy a 
tranzakcio nem áll le hanem folytatja utját amig kialakul a végsö ajánlattevő gyöztes, és neki 
az ügyfel elfogadja az árajánlatát.  

 
A következtetéseket levonva a  Romániai Árubörzével kapcsolatosan  azt észleljük, 

hogy  ha  a börzse alkalmazottira bizzák a közbeszerzési eljárasok lebonyolitásat akkor ezek 
a közbeszerzések zökkenőmentesen zajlanak le, mivel hogy az alkalmazottak nagy 
profeszionalizmussal kezelik minden ügyfelet meg eljárast. 

  
Remélve , hogy felhivuk az önök figyelmét  a Román Árubörzével való együtmüködés 

lehetöségét meg ,hogy megfelel az önök  elvárásainak a közbeszerzések terén, várunk egy 
viszajelzést az önök részéről. 

 
Bővebb informáciokért  rendelkezésükre áll  ing. Benkő Tibor Csaba  ügyvezető 

igazgató,akit elérhető következő telefonszámon: 0730-715903, vagy az elektronikus 
postafiokon, e-mail-ben  harghita@brm.ro ; Hasznos linkek:  www.brm.ro; www.disponibil.ro 

 

Ügyvezető Igazgató 

                        ing. Benkő Tibor Csaba 
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