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Döntés 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról 

 

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a 
Digitális Kormányzati Ügynökség a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, 
valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és 
a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § (7a) bekezdése alapján a Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) 
javára „KÖKIR és kapcsolódó rendszerek továbbfejlesztése” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

A Digitális Kormányzati Ügynökség 2020. március 16. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése 
alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „KÖKIR és kapcsolódó rendszerek 
továbbfejlesztése” tárgyban. 

 
A Digitális Kormányzati Ügynökség – a hiánypótlást követően - a Kbt. 103. § (1) 
bekezdésének megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló 
dokumentumokat. 
 
A Digitális Kormányzati Ügynökség előadta, hogy jelen beszerzés célja az Információs és 
Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) közúti közlekedéssel összefüggő állami 
feladatainak ellátását biztosító KÖKIR és egyéb kapcsolódó közúti közlekedési hatósági 
rendszereinek továbbfejlesztése. A beszerzés azt a célt szolgálja, hogy az Ajánlatkérő - ITM 
részére - maradéktalanul el tudja látni azon informatikai rendszerekhez 
(alrendszerekhez) kapcsolódó fejlesztési és továbbfejlesztési feladatokat, amelyekre az 
ITM egyedi szerződéssel megrendelést bocsát ki a központosított informatikai és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodások útján igénybe vevő szervezetekről, 
valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 
7/2013. (II. 26.) NFM rendeletben foglaltak alapján. 
 
A Digitális Kormányzati Ügynökség igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok 
védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel, az ajánlattételre 
felhívott LaSalle Informatikai és Szolgáltató Kft.-vel (a továbbiakban: Kft.) köthető meg.  
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Jelen beszerzés szerinti feladatok elvégzéséhez a Digitális Kormányzati Ügynökség 
tájékoztatása szerint az alapforráskódra van szükség, mely az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő tulajdonában van. 
 
A kizárólagos jog fennállásának igazolására a Digitális Kormányzati Ügynökség 
megküldte a Kft., valamint a szerzői jogok korábbi birtokosainak nyilatkozatát (Eclipse 
Zrt., jelenleg PSE Zrt.), valamint az alapszerződést és a további előzményi szerződéseket, 
amely dokumentumok alapján az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő az egyetlen 
szervezet, amely jelenleg - a beszerzést tárgya vonatkozásában - kizárólagos jogokkal 
rendelkezik. 
 
A Digitális Kormányzati Ügynökség a reális alternatíva hiányának igazolása érdekében 
megküldte az ITM nyilatkozatát, mely szerint nem létezik másik olyan technológia, 
közúti közlekedési rendszer, amely a jelenleg használt szakrendszerek kiváltását 
megalapozottan és reálisan lehetővé tenné.  
 
A fentiekből megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva 
beszerzési igényének kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak 
következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul 
szűkítő módon határozta meg. 
 
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat 
elvégezte, a vizsgálata során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás jogalapjának megalapozottsága megállapítható.   
 
Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Hatóság honlapján is 
közzéteszi a Kbt. 103. § (4) bekezdésének megfelelően. 

Budapest, 2020. március 24. 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 
       nevében: 

 
 
 

…………………….……… 
      dr. Kugler Tibor 

        főosztályvezető, kiadmányozó 
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