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Osztrák-magyar gazdasági kapcsolatokOsztrák-magyar gazdasági kapcsolatok

 Hagyományosan jó és kiegyensúlyozott gazdasági együttműködés, komplementaritás;

 Földrajzi közelség, hasonló üzleti kultúra;

 Az együttműködés valamennyi üzletágra jellemző, de kiemelten:

 Építőipar

 Fémipar, gépipar

 Szolgáltatások

 Kereskedelem

 Magyar cégek alapítása a turizmus és a vendéglátóipar területén jellemző

 Magyarország számára Ausztria a harmadik legfontosabb kereskedelmi partner, mintegy 3.000 osztrák 
vállalat 70.000 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon.
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Ausztria, mint vállalkozási környezet 
jellemzői
Ausztria, mint vállalkozási környezet 
jellemzői

 Gazdasági, jogi stabilitás és kiszámíthatóság;

 Hagyományosan erős érdekképviseletek;

 Kötelező kamarai tagság (területi és ágazati alapon);

 Szigorú szabályozás (iparűzés, ágazati kollektív szerződések);

 Erős KKV és családi vállalati szegmens;

 Kiváló tájékoztató rendszerek;

 Vállalatalapítás, fiatal vállalkozók ösztönzése;

 Erős piacvédelem
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Közbeszerzés előnyeiKözbeszerzés előnyei

 Transzparencia, egyenlő bánásmód elve

 Korábban a legolcsóbb, most az „összességében legjobb ajánlat” elve érvényesül

 Ausztria föderális államszerkezetének köszönhetően a kisebb, tartományi szintű szervek és 
intézmények is a közbeszerzési törvény hatálya alá tartoznak;

 Hasonlóképpen a települési önkormányzatok által fenntartott intézmények beszerzései is 
közbeszerzéskötelesek

 Piaci tapasztalat nélkül „egy csapásra” piacra lehet lépni

 A megbízás megfelelő teljesítése esetén kiváló referencia az osztrák piacon 
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Legfontosabb tudnivalók:Legfontosabb tudnivalók:

 Alkalmassági feltételek (ANKÖ)

 Tartalmi követelmények: a kiíró által meghatározott szakmai elvárásoktól lehető legkisebb 
mértékű eltérés javasolt!

 Elektronikus ügyintézés feltételeit előzetesen ellenőrizni

 Költség-és időkalkuláció
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Tenderfigyelés I.Tenderfigyelés I.

 Tenders electronic daily (TED) : •https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBO.do 

 Unternehmenserviceportal: https://ausschreibungen.usp.gv.at/at.gv.bmdw.eproc-
p/public/tenderlist

 Ingyenes: 

 •Land Niederösterreich: http://www.noe.gv.at/Wirtschaft-Arbeit/Ausschreibungen/Aktuelle-
Ausschreibungen.html

 •Landeskliniken Holding: https://www.lknoe.at/beschaffungen.html

 •auf Bundesebene: https://www.pep-online.at/CP/WZOnlineSearch.aspx

 www.e-beschaffung.at
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Tenderfigyelés II.Tenderfigyelés II.

 Fizetős szolgáltatást is nyújt:

 ANKÖ –ankoe.at

 auftrag.at 

 lieferanzeiger.at (Wiener Zeitung)

 Szektorális kiírók:

 PROVIA (ÖBB, ASFINAG)

 www.vergabeportal.at (Wiener Stadtweke)
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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