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Iktatószám: HNT-00237/06/2021 
Ügyintéző: dr. Nagy Dávid 

Döntés 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról 

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság által, a Magyar Államkincstár, mint ajánlatkérő (a továbbiakban együtt: Ajánlatkérő) 
érdekében „IRMA Ügyiratkezelő Rendszerhez támogatás” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. december 8. 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 
„IRMA Ügyiratkezelő Rendszerhez támogatás” tárgyban. 

A Digitális Kormányzati Ügynökség az Ajánlatkérő nevében a Kbt. 3. § 14. pontja alapján járulékos 
közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el az eljárásban. 

Ajánlatkérő – hiánypótlást követően – a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a 
Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának 
alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel köthető meg. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés alapján 2015 óta az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő által kizárólagosan forgalmazott IRMA ügyviteli és iratkezelési 
rendszert (a továbbiakban: Rendszer) használja. A Rendszer biztosítja Ajánlatkérő iratkezelésének és 
ügyviteli folyamatainak elektronikus megvalósítását, továbbá Ajánlatkérő előadta, hogy a Rendszer 
Ajánlatkérő napi működésének integráns része. 

Jelen beszerzés tárgya támogatási szolgáltatások nyújtása a Rendszerhez, azon belül új verziók, frissítések és 
helpdesk szolgáltatás nyújtása, hibaelhárítási feladatok végzése, továbbá felhasználói és üzemeltetési 
támogatás, paraméterezések, valamint eseti megrendelések alapján nyújtott támogatási szolgáltatások 
összesen 3900 óra mennyiségben, amely kizárólag a Rendszer már meglévő interface-nek az ügyviteli 
rendszerhez kapcsolódó szakrendszeri igények alapján történő paraméterezésére használható fel. 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő, mint a Rendszer fejlesztője nyilatkozatában megerősítette, 
hogy a Rendszerrel kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások közbeszerzési eljárásokban történő kizárólagos 
ellátására rajta kívül más nem jogosult. Ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozata 
alapján bemutatta, hogy a Rendszerrel kapcsolatos támogatási feladatokat és szolgáltatásokat csak az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyújthat. A leírtakra tekintettel a felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos joga a tárgyi eljárás eredményeként megvalósuló beszerzés minden elemére kiterjed. 

A reális alternatíva hiánya körében Ajánlatkérő bemutatta, hogy más ügyviteli és iratkezelési rendszer 
használatára történő átállás – tekintettel Ajánlatkérőnél működő rendszer beszerzésének és az eddigi 
ráfordítások költségére is – jelentős anyagi teherrel járna Ajánlatkérő számára. Ajánlatkérő nyilatkozata 
szerint több fontos szakrendszere úgy lett kifejlesztve, hogy azok a Rendszerrel tudjanak megfelelően 
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kommunikálni, így annak más termékkel történő kiváltása informatikai szempontból többletfeladatokkal 
járna az egyéb szakrendszerei esetében is. 

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 az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben és a Közbeszerzési 
Hatóság honlapján is közzéteszi. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban 

Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 
Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 
nevében és megbízásából: 

Dr. Szeiffert Gabriella 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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