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Döntés 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról 

 

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy Szombathely Megyei 

Jogú Város Önkormányzata „Intranet alapú hálózat üzemeltetése 2023.” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2023. február 17. 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 „Intranet alapú 

hálózat üzemeltetése 2023.” tárgyban. 

 

Ajánlatkérő – a 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, a kizárólagos jog a beszerzés valamennyi elemére kiterjed.  

 

Ajánlatkérő előadta, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő alakította ki 2002-ben internet alapú 

városi hálózatát, melynek célja saját intézményeinek egységes informatikai környezetben történő kezelésének 

biztosítása volt. Ajánlatkérő nyilatkozata szerint az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő végzi a kialakítása 

óta a hálózat üzemeltetését.  

 

A jelen közbeszerzési eljárás célja a hálózat és az infrastruktúra üzemeltetése, valamint támogatás nyújtása. 

 

Ajánlatkérő mellékelte az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagossági nyilatkozatát, mely szerint 

szolgáltatást biztosító Intranet Alapú Integrált Hálózat végpontjainak és az ezt kiszolgáló gerinchálózat 

tekintetében azok kizárólagos tulajdonosa, továbbá azon keresztül más gazdasági szereplő nem szolgáltathat, 

illetve ahhoz hozzáféréssel nem rendelkezik, annak üzemeltetetését nem tudná ellátni.  

 

Ajánlatkérő reális alternatíva hiánya körében bemutatott nyilatkozata szerint egy hasonló rendszer kiépítési, 

illetve üzemeltetési költségei nagyon magasak lennének, továbbá nem járna előnnyel sem. A hálózat kiváltása 

jelentős időráfordítással járna, a jelenlegi hálózat folyamatos üzemeltetésének kényszere mellett, tekintettel arra, 

hogy a szolgáltatás rendelkezésre állását folyamatosan biztosítani kellene. Ajánlatkérő nyilatkozata szerint a 

szakmai tartalom, illetve költséghatékonyság szempontjából a jelenlegi rendszer üzemeltetése a 

leggazdaságosabb, mely feladatot az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagosságára tekintettel 

más nem végezhet, továbbá egy új hálózat létrehozása nem nyújt reális alternatívát a jelenlegi hálózat használata 

helyett. 
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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. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban 

Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság Szervezeti és 

Működési Szabályzatán alapul. 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében: 

dr. Szeiffert Gabriella 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető, kiadmányozó 
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