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AKiizbeszerzflsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 103. S (4) bekezddse alapjdn megdllapitja,hogy a
Digitdlis Korminyzati U-gyndks6g, mint ajdnlatk€r6 (a tovdbbiakfan: elatrta*CtOy aituf
,,Digitdlis Korminyzati Ugyniiks6g Portil mfikiid6s€hez sziiksGges hardveg szoftver 6s
h6t6zati infrastruktfira biztosit6sa 6s annak iizemeltetGse" tArgybarrinditott

hirdtt rr4ny n€lktJli tdrwoldtot tlidrdt iogotopio *rgolopo"ott.

lndokolds

A Digitdlis Korm6nyzaa tJgyn6ks6g 2020. febtu6r 1,L. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd€se
alapj6n tfliflkoztatta a Kdzbeszetz1si Hat6sdgo! hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) ponga
alapjdn hirdetm6ny n€lkiili tdrgyal6sos eljdrdst indft ,,Digitdlis Kormfunyzati Ugyntttseg
Portdl mfikiid6s6hez sziiksdges hardver, szoftver 6s h6l6zati infrastruktf n brztosftfusa Ci
annak iizemeltet6se" t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 - a hirenyp6tl6st kdvetden - a Kbt 103. g (1) bekezd6sdnek megfelel6en
tAi6kozbth aKilzbeszerz6si Hat6si{go! valamint csatolta a hirdetmdny n6lkiili tdrgyaldsos
eljdrds jogalapj6nak alkalmazh at6s6,g6t igazor6 dokumentumokat

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a szeru6il6s mfrszaki-technikai sajdtossdgok miatt ktzdr6lag egy
meghatdrozoft gazdas6gi szereplfvel, az ajtnlattltelre felhivolt Antenna Hungdia Zrt.-ael
kdthetd meg.

El6zm1nyk€nt Ajdnlatk6r6 el6adta,hogy az Antenna Hungdria Zrt. a1235/2016. (V. 13.)
sz6mi Korm. hatfitozat alapj6n 2015-ben a Nemzeti Fejleszt6si Miniszt6riummal kottttt
szerz6d€s szerint l6trehozta 6s miik6dtette a Kdzponti Informatikai Beszerz6si Rendszert
(KIBER). Ennek keret6ben az Anterura Hungdria Zrt kialakitotta 6s tizemeltette a sziiks6ges
hardver 6s szoftver infrastruktur6t E KIBER rendszer kdpezte az alaplfutaz Aidnlatk6r6nek a
Nemzeti Flirkdzl6si 6s Informatikai Tan6csr6f valamint a Digitdlis Korm6nyzati Ugyntlks6g
Z6rtkor{ien Miikdd6 R6szv6nyt6rsasdg €s a kormdnyzati informatikai beszerzr6sek
kozpontosltott kozbeszerz1si rendszer6r6l sz6l6 301,/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet
1301/2018. Korm. rendeletl szerinti feladatai ell6tds6ra szolg6l6 Portdlnak, melynek
kifejleszt6s6re a Digitdlis Kormlnyzatt Ugyndks6g Portdl l6trehoz6s6val kapcsolatos egyes
k6rd6sekr6l sz6l6 1212/2019. (IV. 18.) Korm. hatfutozat alapj6n keriilt sor az Antenna
Hungdria ZrL kilztemiik6d6s€vel. A Portdl mtikildtet6s6hez sziiksdges infrastruktdrdval 6s
iizemeltet6i szem6lyzettel az Ajdnlatk6r6 nem rendelkezett, ezfirt azokat folyamatosatt az
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ajdnlatt6telre felhivoft gazdasfugs szerepl6 biztosftotta. Az Ai6nlatk6r6 2019. december 3L-i

hat6llyal megv6s6rolta az Antenna Hung6ria Zrt.t6l a KIBER rendszer tulajdoniogdt,

azonban a Port6l miik0d6s6hez sztks6ges infrastruktfrdt nem vette 6t.

Mtiszaki-technikai sai6toss6gk6nt Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a Portdl rendszer folyamatos

miikodtet6se, iizemeit"t6r" hatt€riof"ustrukttira ndlkiil nem lehetsdges, a Port6l 6s annak

hardver infrastruktfraja, illetve az azon fut6 szofwer kdrnyezet 6s a Portdl rendszer

el€rhet6s6 g6hez sziiks6ges h6l6zan infrastruktfra egyetlen, egym6st6l elvdlaszthatatlan

egys6get iep"r, iW a folyamatos miiktid6s - mely a30l/2018. Korm. rendelet szerinti

f"tuautot e*Ushoz elengedhetetlen - csak a ielenlegi hdttdrinfrastrukt(rr6val biztosithat6.

A redlis altemativa hi6nya tekintet6ben Aj6nlatkdr6 bemutatta, hogy feladatainak ell6t6s6ra

jetenleg nincs m6s pladorm (papir alapon nem tdrt6nhet), m6s infrastrukt(rr6val t6rt6n6

folyamitos miikdd6s csak m6sik hardver, szoftver 6s h6l6zatt infrastruktdra ki6pit6s€t

kovet6en lerure biztosithat6, mely - az Ajdnlatk6r6 6llo.lid;bl6zatos form6ban is bemutatott

adatokkal alStdmasztva - jelent6s k6lts6ggel jdrna 6s tiibb h6napot ig6nyelne, a Port6l

ledllitdsdnak ig€nye mellett. Az ajdnlaft1telre felhivott gazdasdgp szercpl6 is meger6sitette

nyilatkozatilban, hogy a Port6l m(ktidtet6s6re szolgdl6 infrastruktrlra iizemeltet6sdt mds

szewezet szfumdranem teszi 1ehet6v6. Ajdnlatkdr6 tfujlkoztatdsa szerint eW fti informatikai
rendszer, egy fj port6l kialakitdsdt tewezi, melyre pillydzatot nyriitott be, azonban az ii
port6l ki6pit€s6nek megkezd6sdre csak e t6mogat6si projekt Lezfurds6t, a pillydzat elbir6l6sdt

k0vet6en - v6rhat6an 2021' 6v v6gdn - keriilhet sor.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez1sre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6, hogy

Ajdnlatk6r6 rlszlre nem l6tezik mds, redlis alternativa beszerz*si ig€ny€nek kiel6git6s6re,

valaming hogy a verseny hi6nya nem annak k6vetkezm6nye, hogy Ai6nlatk6r6 a

kozbeszerzls 6rgy6t a versenyt indokolatlanul sziikTt6 m6don hatdrozta meg.

AK}zbeszerzlsiHat6s6g Elntike a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsgdlatokat elvdgezte,

avizsgillatasordn meg6llapitotta, hogy a hirdeh6ny n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6s jogalapidnak

megalapozottsdga meg6llapithat6.

felen dont6st a Kozbeszerzlsi Hat6s6g Elndke a Kozbeszerz1si Hat6s6g honlapjdn is

kdzzlteszia Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest 2020. febtu6r t9.

a Kdzbeszerzilsi Hat6sig elnOke
nevdben 6s megbtu6s6b6l :
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dr. Kugler Tibor

f 6osztalyv ezet6, kiadmdnyoz6
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