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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, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „A Portál rendszer 
infrastruktúrájának biztosítása és üzemeltetése” tárgyban indított 

 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2023. március 1. 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 „A 

Portál rendszer infrastruktúrájának biztosítása és üzemeltetése” tárgyban. 

Előzményként Ajánlatkérő előadta, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő a 1235/2016. (V. 13.) 
számú Korm. határozat alapján 2015-ben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött szerződés szerint 
létrehozta és működtette a Központi Informatikai Beszerzési Rendszert (a továbbiakban: KIBER). Ennek 

keretében az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kialakította és üzemeltette a szükséges hardver és 
szoftver infrastruktúrát.  

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 (a továbbiakban: 301/2018. Korm. rendelet) által előírt 

Ajánlatkérői feladatok ellátása a Digitális Kormányzati Ügynökség Portál létrehozásával kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 1212/2019. (IV. 18.) Korm. határozat alapján - az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
által - a KIBER tovább fejlesztésével jött létre a Digitális Kormányzati Ügynökség Portál (a továbbiakban: 
Portál). A Portál működtetéséhez szükséges infrastruktúrával és üzemeltetői személyzettel az Ajánlatkérő 

nem rendelkezett, ezért azokat folyamatosan az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő biztosította.  
Ajánlatkérő 2019. december 31-i hatállyal megvásárolta a KIBER tulajdonjogát, azonban a Portál 
működéséhez szükséges infrastruktúrát nem vette át. 

Műszaki-technikai sajátosságként Ajánlatkérő előadta, hogy a Portál folyamatos működtetése, üzemeltetése 
háttérinfrastruktúra nélkül nem lehetséges, a Portál és annak hardver infrastruktúrája, illetve az azon futó 

szoftver környezet és a Portál elérhetőségéhez szükséges hálózati infrastruktúra egyetlen, egymástól 
elválaszthatatlan egységet képez, így a folyamatos működés – mely a 301/2018. Korm. rendelet szerinti 
feladatok ellátáshoz elengedhetetlen – csak a jelenlegi háttérinfrastruktúrával biztosítható. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy kiépítésre került a Security Operation  Center (a továbbiakban: SOC) biztonsági 

rendszer is, amely 2020. július 1-je óta ellátja a Portál biztonsági felügyeletét, biztosítva ezzel a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő rendelkezésre állást és üzembiztonságot. Ajánlatkérő előadta, hogy a SOC rendszer 
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő által üzemeltetett informatikai infrastruktúrával szerves 
egységben működik, a jelen beszerzés tárgyát képező üzemeltetési szolgáltatás műszaki-technikai 

sajátossága erre is kiterjed. 
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A reális alternatíva hiánya tekintetében Ajánlatkérő bemutatta, hogy feladatainak ellátására jelenleg nincs 
más platform (papír alapon nem történhet), más infrastruktúrával történő folyamatos működés csak másik 

hardver, szoftver és hálózati infrastruktúra kiépítését követően lenne biztosítható, mely – Ajánlatkérő által 
táblázatos formában is bemutatott adatokkal alátámasztva – jelentős költséggel járna, és több hónapot 
igényelne a Portál leállításának igénye mellett. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő is megerősítette 
nyilatkozatában, hogy a Portál működtetésére szolgáló infrastruktúra üzemeltetését más szervezet számára 
nem teszi lehetővé.  

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 és megbízásából: 

dr. Szeiffert Gabriella 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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