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Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az a~ábbi

a

HATÁROZAT-ot.

A Döntőbizottság a Közbeszerzési Döntőbizottság Elnöke (1024 Budapest,
Margit krt. 85., továbbiakban: a Döntőbizottság Elnöke) kezdeményezése
alapján a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZrL (1081 Budapest,
Csokonai u. 3., továbbiakban: ajánlatkérő) „Közintézményi infokommunikációs
szolgáltatások hálózatának hálózat- és üzemeltetés felügyeleti, valamint
ügyfélszolgálati szolgáltatás beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárása ellen

hivatalból megindult jogorvoslati eljárásban megállapítja, hogy ajánlatkérő
megsértette a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 125. ~ (2) bekezdés b) pontját.
A Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő ajánlattételi felhívását, és a
közbeszerzési eljárásábani ezt követően meghozott döntéseit.
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A
határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül
keresettel a Fővárosi Törvényszéktől lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi
Törvényszékhez címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás
tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a
határozat végrehajtására nines halasztó hatálya.
INDOKOLÁS
A Döntőbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárás során keletkezett iratok,
valamint ajánlatkérő nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg.

2

Aj ánlatkérő 2011. november 23. napj án tájékoztatta a Döntőbizottságot arról,
hogy a fenti tárgyban hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított
a Kbt. 125. ~ (2) bekezdés b) pontjának megjelölésével.
Ajánlatkérő az eljárásfajta választásaként előadta, hogy a megújuló Közháló
program keretében az ajánlatkérő a jogszabályi kötelezettség alapján biztosítja
közoktatási intézményeknek és más közintézményeknek az internet alapú alap
és emelt szintű szolgáltatás elérését. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás
nyújtása során az ajánlatkérő több piaci távközlési szolgáltató szolgáltatásának
harmonizált igénybe vételét teszi lehetővé a felhasználó intézmények számára,
szükséges, hogy a nyújtott szolgáltatások monitorozását megfelelő és a
szolgáltatóktól független partner végezze.
Aj ánlatkérő a szolgáltatásfelügyeletet ellátó szolgáltató kiválasztására
hirdetmény közzététele nélkül indítandó tárgyalásos közbeszerzési eljárást
választott a Kbt. 125. ~ (2) bekezdés b) pontja alapján, mert a megkötendő
szerződést a szolgáltatás műszaki technika sajátosságai miatt kizárólag egy
meghatározott szervezet, az ajánlattételre felkért NETvisor Zrt. képes teljesíteni.
Ajánlatkérő a Közháló Program ismertetése során előadta, hogy a Közháló
Magyarország legnagyobb közösségi hálózata, amely nagy kiterjedésű, jelenleg
mintegy 6700 végponttal, összetett és fejlett szolgáltatási struktúrával
rendelkezik, amelyben több szolgáltató vesz részt a hálózati szolgáltatások
kialakításában. A Közháló alapfeladata, hogy internet hozzáférést biztosítson a
programban részt vevő közintézmények számára, illetve az Internet
közvetítésével magas minőségi szinten és költséghatékony módon biztosítsa a
közintézmények elektronikus kommunikációját az államigazgatás, a
közigazgatási és a gazdasági élet szereplőivel, valamint a lakossággal. A
Közháló ezen feladatát az korábbi időszakban kizárólag a távközlési- és
informatikai piaci szereplők értéknövelt szolgáltatásaira alapozva teljesítette. A
Közháló szolgáltatásainak minősége szigorú előírások szerint központilag
ellenőrzött.
A Közháló két legfontosabb szolgáltatási köre:
a kormányzat által biztosított támogatással különböző intézménycsoportok, így
p1. iskolák, e-Magyarország pontok, önkormányzatok számára biztosít azonos
minőségű és intézményi feladatokhoz illeszkedő; alapszintű Internet elérést
értéknövelt szolgáltatásokkal,
a támogatott intézmények vagy intézménycsoportok, ágazatok sajátosságainak
és igényeinek megfelelően emeitszintű szolgáltatásokat biztosít, ilyen p1. a
magasabb sávszélesség, a központi vírusvédelem, stb.
-

-
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A szolgáltatásfelügyeleti rendszerben a szolgáltatók egy egységes
szolgáltatáskezelő és
monitoring rendszerhez vannak kapcsolva. Annak
ellenére, hogy a szolgáltatók különféle technológiákat alkalmaznak, és
egymással nem állnak SLA-kat rögzítő szerződéses kapcsolatban, mégis
garantált az egyenszilárdságú és magas színvonalú szolgáltatás. Ezt a
szolgáltatásfelügyeleti szolgáltató és annak integrált központi hálózat- és
biztonságfelügyeleti rendszere biztosítja.
-

A Közháló Program jellemzője az „egykapus” ügyfélkezelés. Ez a megoldás
hatékonyan támogatja a Közháló Programba bekötött intézményeket mind a
hibabejelentés, mind az információkérés, mind a szolgáltatás igénybevétele
terén. A rendszer központilag támogatja, mind az ágazati (Sulinet,
Önkormányzat) mind az egyedi felhasználói ügyfeleket (végpontokat) a
számukra testre szabott szolgáltatásokkal, így a Közhálót, illetve annak magas
rendelkezésre állású szolgáltatásait csak használni kell, és nem szükséges a
rendszer üzemeltetésének szakmai tudása az ügyfelek részéről. Az intézmények
valódi háttértámogatást kapnak a programtól, így például a proaktív
hibaelhárítás, a kapacitás-tervezés és szabályozás tekintetében.
A Közháló, mint kiemelt minőségi szolgáltatást nyújtó rendszer a következő fő
szolgáltatási feladatokat teljesíti:
1. Internet szolgáltatási és központi hosting feladatok.
2. Elérési távközlési szolgáltatási feladatok, amelyek magukba foglalják a
végpontokon biztosított berendezések üzemeltetését.
3. Értéknövelt szolgáltatási feladatok.
4. Szolgáltatás felügyeleti feladatok, amelyek magukba foglalják az
ügyfélszolgálati feladatokat is.
Előadta, hogy a Közháló Program megújításra kerül. A megújítás a Közháló
rendszer Országos kiterjedésére, a végpontok és felhasználók igen nagy számára,
a nyújtott szolgáltatás felhasználó intézmények szempontjából vett rendkívüli
fontosságára való tekintettel, csak megfelelő körültekintéssel és több, előre jól
meghatározott lépésben végezhető. A Közháló Program megújítása a 2012.
január 1-jével kezdődő szolgáltatási időszakkal veszi kezdetét. A megúj ítás
átfogó céljai:
a szolgáltatás minőségének javítása, elsősorban magasabb sávszélesség
biztosításával,
a fenntartási költségek csökkentése, elsősorban az állami tulajdonban lévő
infrastruktúrák hatékony felhasználásával, továbbá a szolgáltatás nyúj tásában
résztvevő piaci szereplők versenyeztetésével,
a központilag nyújtott értéknövelt szolgáltatások számának növelésével.
-

-

-
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A kiválasztandó szolgáltatónak a szolgáltatásfelügyelet keretében az alábbi
feladatokat kell ellátnia:
1. Szolgáltatásmonitorozás.
A Közháló program keretében a közintézményeknek nyújtott internet
szolgáltatások és az internet használatára alapozott központi szolgáltatások
minőségét valamint a szolgáltatások használatát a jövőben is monitorozni,
ellenőrizni szükséges. A szolgáltatásmonitorozás során a szolgáltató az ügyfél
szempontjából vizsgálja, minősíti a Közháló teljes és összetett szolgáltatás
rendszerét, azaz nemcsak annak egy-egy komponensét (p1. csak a szolgáltatói
hálózatot), hanem a rendszer minden elemének működési minőségét. Tekintettel
arra, hogy a szolgáltatásmonitorozó rendszer által mért adatok képezik a közel
7000 végpont számára nyújtott szolgáltatás számlázásának alapját is,
alapkövetelmény az ajánlatkérő számára, hogy ezen adatokat az internet
szolgáltatások nyújtásában közreműködő távközlési szolgáltatók elfogadják,
illetve saját rendszereikkel verifikálj ák. A végpontok számát tekintve azok
97 %-át a Magyar Telekom, az Invitel, és az Antenna Hungária biztosítja
jelenleg. Rendszereik a NETvisor Zrt. rendszeréhez vannak kapcsolva, miután
jelenleg a NETvisor Zrt. teljesítménymonitorozó rendszere az egyetlen olyan
felügyeleti rendszer Magyarországon, amelyet az érintett szolgáltatók
mindegyike hitelesnek elfogad. Az elfogadás alapja, hogy a szolgáltatók maguk
is beszerezték a rendszert a korábbi években, mérési és számítási módszertanát
leellenőrizték, elfogadták, továbbá szolgáltatásaik belső ellenőrzéséhez maguk is
ezt működtetik.
Fentiekből következően, amennyiben a szolgáltatásfelügyeletet nem a NETvisor
Zrl. látja el az ajánlatkérő számára, úgy a távközlési szolgáltatók, tőlük
független ellenőrzése nem lenne biztosítható. Jelenleg Magyarországon csak a
NETvisor Zrt. rendelkezik olyan szolgáltató független szolgáltatás- és
hálózatfelügyeleti rendszerrel, amely képes biztosítani a Közháló
szolgáltatásainak magas szintű ellenőrzését.
2. Önkiszolgáló ügyfélportál szakértő rendszerrel támogatva
A megújuló Közháló Program keretében a közintézmények számára az internet
szolgáltatást az ajánlatkérőnek úgy kell nyújtania, hogy azt a forrásokkal nem
rendelkező iskolák és közintézmények is problémamentesen használhassák.
Ennek érdekében a szolgáltatást olyan önkiszolgáló ügyfélportál biztosításával
kell megoldani, amely szakértői rendszerrel a háttérben támogatott, így a
szolgáltatást a megfelelő informatikai képzettség nélküli felhasználók használni
tudják, de képesek arra is, hogy igényeiknek megfelelően a szolgáltatási
jellemzőket módosítsák, vagy a végponti berendezéseket konf~gurálják a
háttértámogatás igénybevétele útján. Az önkiszolgáló ügyfélportál egyben
biztosítja az intézmények internet elérésének egységes biztonsági szinten tartását
oly módon, hogy a végpontok védelmét meghatározó tűzfalak központilag
menedzseltek, azokon csak az előre meghatározott változtatásokat végezhetik el
-
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az arra feljogosított személyek, továbbá a rendszeren eszközölt bárminemű
jogosulatlan változtatás központi riasztást eredményez. Erre azonban csak
magas szinten automatizált, mesterséges intelligencia megoldást alkalmazó
rendszer alkalmas.
A fentieknek megfelelő, azaz alkalmas önkiszolgáló ügyfélportál funkcióval
jelenleg csak a NETvisor Zrt. rendszere rendelkezik.
3. Piaci Internet kapcsolattal rendelkező önkormányzatok informatikai
biztonságvédelme.
Az Internet szolgáltatással rendelkező önkormányzatok számára fontos, hogy a
rendszer informatikai biztonsági védelmet is nyújtson. Ezt a jelenlegi Közháló
szolgáltatási rendszerben a NETvisor Zrt. kifejezetten erre a célra és ezen
intézményi kör számára kifejlesztett önkormányzati Hálózat Biztonsági Központ
(OHABK) célrendszere valósítja meg. A rendszer fő szolgáltatásai a
következők:
az önkormányzati végpontokon lévő számítógépek fizikai azonosítása,
a végponti felhasználók egyéni azonosítása,
a végponti számítógépek biztonsági távellenőrzése,
az egyes végponti intézmények szintjén forgalom menedzsment (QOS és
tartalomszűrés),
a teljes önkormányzati hálózat informatikai betörésvédelme,
Tekintettel arra, hogy ilyen központosított biztonsági védelmi rendszert
Magyarországon eddig csak a NETvisor Zrt. valósított meg, más szolgáltató
nem képes a szerződés ezen szolgáltatási elemének nyújtására, mivel ez a
NETvisor saját szellemi terméke.
-

-

-

-

-

.

4. Szolgáltatásfelügyeleti központ működtetése.
A Közháló Programba bekapcsolt intézmények hálózati biztonságának magas
szinten tartása követelmény,
amely követelmény
csak egységes
Szolgáltatásfelügyeleti
központ
fenntartásával
lehetséges.
A
Szolgáltatásfelügyeleti központ többek között a következőket biztosítja:
a hálózatba kapcsolt számítógépek sérülékenységek figyelése,
a nemzetközi CERT/CIIP szervezetek megfigyelései alapján a végpontokra
vonatkozóan releváns riasztások beazonosítása,
a végpontok tájékoztatása, illetve figyelmeztetése észlelt incidens esetén,
a végponti berendezések konfigurálása az észlelt incidensek
figyelembevételével.
A Közháló központi portálon minden ügyfél (végpont) elérheti a friss
sérülékenységi listákat, ezen túlmenően az egyedileg rá vonatkozó incidensek
kimutatásait is. Kritikus esetben a Közháló ügyfélszolgálat felveszi az ügyféllel
a kapcsolatot és a táj ékoztatáson kívül- hálózati oldalról részt vesz a hiba
elhárításában is. A hálózati incidensekről és szoftver sérülékenységekről az
adatokat a Puskás Tivadar Közalapítvány mint a Nemzeti Hálózatbiztonsági
-

-

-

-

-
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központ szolgáltatója biztosítja, míg a Közháló végpontok tájékoztatását, illetve
incidens esetén a hálózati eszközök konf~gurá1ását a NETvisor Zrt. végzi a
NETvisor Zrt. és a Puskás Tivadar Közalapítvány közötti konzorcionális
megállapodás keretében.
A Puskás Tivadar Közalapítvány jogosultságából, illetve az állam által
meghatározott feladataiból, valamint az érintettek közötti konzorcionális
megállapodásból fakadó kizárólagosságból eredően a Szolgáltatásfelügyeleti
központ működtetését kizárólag a NETvisor Zrt. képes ellátni. Továbbá a
meghatározottaknak megfelelő hálózatbiztonsági funkciókat is ellátó
önkiszolgáló ügyfélportál és létesítő funkcióval jelenleg csak a NETvisor Zrt.
rendszere rendelkezik.
Ajánlatkérő a beszerzés becsült értékét nettó 50.000.000.-Ft összegben határozta
meg.
Aj ánlatkérő aj ánlattételre a NETvisor Zrt. -t (1119 Budapest, Petzvál József u.
56.) hívta fel.
Ajánlatkérő táj ékoztatásához mellékelte az ajánlattételi felhívást, melynek 2.
pontja írta elő a tárgyalásos eljárás Kbt. 125. ~ (2) bekezdés b) pontja szerinti
jogcímét a következők szerint: a szerződést műszaki-technikai sajátosságok,
művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy
meghatározott szervezet képes teljesíteni.
A felhívás 2.3. és 2.4. pontja határozta meg a közbeszerzés tárgyát:
Közintézményi infokommunikációs szolgáltatások hálózatán (Közháló) hálózat
és
üzemeltetés
felügyeleti,
valamint
ügyfélszolgálati
(együttesen
szolgáltatásfelügyelet) szolgáltatás beszerzése.
CPV: 72410000-7 Szolgáltatásnyújtás.
—

A felhívás 2.5. pontja szerint a közbeszerzés mennyisége:
A Közháló intézményi kör 6650 szolgáltatás hozzáférési pontján hálózat és
üzemeltetés
felügyeleti,
valamint
ügyfélszolgálati
(együttesen
szolgáltatásfelügyelet) szolgáltatás beszerzése.
Ajánlatkérő a megadott memiyiségtől -20 %-al eltérhet, azzal, hogy a pontos
mennyiséget legkésőbb a szerződés megkötésekor adja meg.
A felhívás 3.2. pontja szerint a szerződés időtartama:
A szerződés határozott időre jön létre 2012. december 31-ig szólóan.
A felhívás 3.4. pontjában a legalacsonyabb összegű
kiválasztását jelölte meg bírálati szempontként ajánlatkérő.

ellenszolgáltatás
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Végponti erőforrások és végpontokon konf~gurált szolgáltatás
Internet elérési szolgáltatást és emelt szintű Internet szolgáltatást biztosító
erőforrások és szolgáltatás
Központi IPSec VPN kapcsolatot végződtető erőforrások
Közháló szolgáltatási alrendszer-specifikus erőforrások és szolgáltatás

b. A szolgáltatásfelügyeleti szolgáltató kiemelt feladatai:
A menedzsment rendszer kiépítése
Üzemeltetés-felügyelet és menedzsment feladatok
Szakmai koordinációs és rendszerintegrációs feladatok
Önkormányzati biztonsági Internet elérési rendszer kiépítése, üzemeltetése
és felügyelete
Kapcsolódás más szolgáltatásokhoz/folyamatokhoz
-

-

-

-

-

c. A vállalkozónak létre kell hozni egy képezett szakemberekből álló, a
Szolgáltatásfelügyeleten belüli részszervezetet (Közháló NOC).
d. A Vállalkozó feladata, hogy a Rendszeren belül a Rendszer kiépített
in&astruktúráj át és szolgáltatásrendszerét felhasználva, illetve azt speciális
biztonsági funkciókkal kiegészítve megvalósítson, és üzemeltessen egy
emelt szintű biztonsági szolgáltatásokat nyújtó ún. „önkormányzati hálózati
alrendszer biztonsági központot” (ÖHABK).
e. Az üzemeltetetés felügyeleti szolgáltatás keretében:
A rendszer üzemeltetésének előkészítési feladatai
Az üzemeltetés felügyelet kialakítása
Az üzemeltetés felügyelet támogató rendszerek kialakítása
-

-

-

A IV. pont alapján a szerződés intézményi hatálya kiterjed a Közhálóra és annak
valamennyi alhálój ára.
Az V.2. pont szerint a teljesítés időtartama, mely a Szerződés időtartarnát is
jelenti jelen Szerződés aláírásától számítva 2012. december 31. napjáig tart
azzal, hogy Megrendelő eltérő nyilatkozata hiányában a szerződés 2013. január
1. napjától automatikusan a szerződés módosítása nélkül határozatlan idejűvé
alakul át.
-

-

A szerződéstervezet VI. pontja tartalmazza a vállalkozó kötelezettségeivel
kapcsolatos rendelkezéseket.
A VI.3. pont szerint a Vállalkozó gondoskodik az általa nyújtandó
szolgáltatáshoz szükséges műszaki eszközök, szoftverek beszerzéséről, üzembe
helyezéséről, konfigurálásáról, fenntartásáról és arról, hogy az ügyfelek
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mindezeket igénybe vehessék, illetve használhassák, amennyiben számukra ez
saját feladataik elvégzéséhez szükséges.
A VI.14. pont értelmében a Vállalkozó a Közháló többi szolgáltatója felé a
Rendszer üzemeltetésével, az SLA követelmények szerinti teljesítéssel és
elszámolással kapcsolatos ügyekben, mint Megrendelő megbízottja jár el.
Vállalkozó ebben az értelemben ellenőrzési, számoiikérési és utasítási jogkörrel
bír.
A XVII.5. pont szerint a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés
alapvető feladata a Közhálóban résztvevő szolgáltatók ellenőrzése, a
függetlenség biztosítása. E cél biztosítása érdekében a Szolgáltatás ideje alatt
Vállalkozó nem kerülhet a Közháló más közbeszerzési eljárásaiban nyertes
Vállalkozóval a Közhálóval kapcsolatos szolgáltatását érintő vállalkozói,
alvállalkozói jogviszonyba. Az érintett eljárások:
A) A Közháló végpontjainak távközlési szolgáltatással történő ellátása.
B) A Közháló végpontjainak Internet szolgáltatással történő ellátása.
C) Adatátviteli berendezések szolgáltatásának igénybevétele a Közháló
végpontj án.
D) A Közháló végpontjainak ügyfélszolgálattal történő támogatása.
A Döntőbizottság Elnöke 2011. december 2. napján hiánypótlásra hívta fel az
ajánlatkérőt, melynek teljesítése során az ajánlatkérő kifejtette, hogy a Közháló
infrastruktúráját az alábbi távközlési szolgáltatók biztosítják a megadott
hozzáférési pontok szerint:

Szolgáltató megnevezése

~ntenna Hungária
GTS-Datanet
-lungaroDigitel
nvitel
Viagyar Telekom
Összesen

Kiszolgált
végpontok száma
1 15
1
241
1618
4943
6918

A NETvisor
teljesítménymonitorozó
termékét

A NETvisor
teljesítménymonitorozó
termékét nem

használja

használj a

2%
0%
3%
23%
71%
97%

3%

A szolgáltatók saját szolgáltatási teljesítményüket mérik és havonta jelentik. A
megrendelő érdekkörében eljárva a szolgáltatásfelügyeleti szolgáltató is
monitorozza a nyújtott szolgáltatást. Annak érdekében, hogy a szolgáltatási
szintnek megfelelő, ellenőrizhető és igazolható legyen a számlázás,
elengedhetetlen, hogy a szolgáltatásfelügyeleti szolgáltató és a szolgáltatók által
biztosított adatok összehasonlíthatóak legyenek. Ezen összehasonlítások akkor
megalapozottak és konfiiktusmentesek, ha a mérő-monitorozó alkalmazások
azonos méréstechnikai elveket, eljárásokat alkalmaznak. A jelenlegi mérési
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elvek 2004 óta változatlanok, a szolgáltatók és a megrendelő konszenzusán
alapulnak. Ezen konszenzus kialakítása a kezdeti szolgáltatási időszakban
mintegy fél évet igényelt. A mérőrendszerrel kapcsolatban az elmúlt 2 évben
reklamáció nem merült fel, a kezdeti kérdések rendezése után az SLA
jelentéseket a Szolgáltatók fenntartás nélkül elfogadták. Egy esetlegesen
bevezetendő Új rendszer kialakítása jelentős kockázatot jelentene, mind a
megrendelő, mind a felhasználók számára.
A szolgáltatók saját SLA mérőrendszerrel rendelkeznek minden egyéb más
távközlési szolgáltatásnál, amely független a Közháló szolgáltatási és
hálózatfelügyeleti rendszer által üzemeltetett rendszertől. A Közháló
rendszerének tekintetében a szolgáltatók mérőrendszernek azonban 97%-ban a
NETvisor Zrt. által szolgáltatott piatformot használják. A szolgáltatók abban az
esetben vitathatják a szolgáltatásfelügyelet által mért és a mérések alapján
számított szolgáltatási szinteket, amennyiben az általuk mért adatok mást
mutatnak. Erre a kezdeti időszak kivételével igen ritkán volt példa.
Ajánlatkérő előadta, hogy az infokommunikációs szolgáltatások területén a
magyarországi gyakorlatban, ha létezik SLA, azt a szolgáltatást biztosító
szolgáltató nyújtja. Ajánlatkérő ismeretei szerint ma Magyarországon az
egyetlen olyan vállalkozás a NETvisor Zrt., aki ezt a távközlési szolgáltatótól és
az ügyféltől független harmadik félként biztosítja. A NETvisor Zrt.
szolgáltatásfelügyeleti teyékenységének különleges sajátossága, hogy piaci
szereplőként kizárólagos megállapodással rendelkezik a Puskás Tivadar
Közalapítvánnyal, aki ezen megállapodás keretében NETvisor Zrt.-t a
nemzetközi Internet aktuális fenyegetettségi állapotának megfelelő informatikai
biztonsági információkkal látja ci.
Ajánlatkérő becsatolta a 2009. december ii-én kelt konzorciumi
együttműködési megállapodást, amelyben rögzítésre került, hogy a korábban az
államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági
érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések
sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) szabályai szerint a „Központi Rendszer és a Közháló egységes
hálózat- és szolgáltatás-monitoring rendszerének működtetése” tárgyában
lefolytatott azonnali beszerzési eljárásban a Konzorcium tagjai közösen tettek
nyertes ajánlatot. Megállapodtak abban, hogy minden egyes tag önálló
felelősséggel tartozik a megvalósítandó feladat szerződésszerű teljesítéséért. A
négy konzorciumi tag egyike, a NETvisor Zrt. a Központi rendszer hálózat-,
illetve
szolgáltatásfelügyeleti-monitoring,
a
Közháló
hálózatés
szolgáltatásfelügyelete,
valamint
monitoring,
valamint
a
Közháló
ügyfélszolgálati feladatainak ellátásáért volt felelős.
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A Központi Rendszer és a Közháló hálózatbiztonsági központ feladatainak
ellátásáért a Puskás Tivadar Közalapítvány, ezt meghaladóan egy-egy tag felelt
a Központi Rendszer és a Közháló biztonságfelügyeletéért és
minőségbiztosításáért, illetve az alkalmazásfej lesztés minőségbiztosításáért.
Ajánlatkérő becsatolta továbbá a NETvisor Zrt. és a Puskás Tivadar
Közalapítvány 2011. december 5-én kelt megállapodását, amelyben a felek
tényszerűen rögzítették, hogy az aj ánlatkérő 2011. november 23-án hirdetmény
közzététele nélküli eljárást indított, amelynek során a NETvisor Zrt.-t hívta fel
ajánlattételre. A felek megállapodtak abban, hogy a Puskás Tivadar
Közalapítvány az ajánlattevő alvállalkozójaként részt vesz az ajánlattételben és a
teljesítésben, amelynek során az alábbi tevékenység ellátását vállalja:
Szolgáltatásfelügyeleti
feladatok
hálózaton
kívüli
érintettségű
problémakezelés folyamatainak központi biztosítása. Biztonsági felügyelet
támogatás a végpontokra vonatkozó sérülékenységi, fenyegetettségi
információkkal.
—

Ajánlatkérő kifejtette, hogy az ÖHABK rendszer a 2006-os eredeti
közbeszerzési kiírás követelményeihez igazodóan speciálisan a Közháló
igényeire lett kialakítva. A funkciók egy része elosztottan, a végponti
eszközökben működő módon került implementálásra (forgalomelterelés,
karantén kialakítás, fizikai eszközérzékelés), míg az intelligens beavatkozást
igénylő funkciók egy dedikált biztonsági központba lettek összevonva. A fenti
hibrid kialakítás a közháló szolgáltatás minőségi ellenőrzésére alkalmasabb és a
műszaki topológia alapján teljesítményében is kedvezőbb, mint egy teljesen
elosztott rendszer, mert ez utóbbi esetben minden végpontra be kell szerezni a
security funkciókat biztosító eszközöket és licenceket. Kedvezőbb egy teljesen
központosított rendszernél is, mert ott dedikált távközlési kapcsolat kell a
forgalomnak a központon való átvezetéséhez. Az ÖHABK rendszer
meghatározó része a központi intelligenciát biztosító alkalmazás (az ún. AVSR),
amely a NETvisor Zrt. saját fejlesztése. Ez az alkalmazás, amely nélkül az
ÖHABK nem képes működni, továbbá amely kifejezetten a Közháló rendszerére
lett kifejlesztve, ily módon figyelembe véve a rendszer sajátosságait- szoros
integrációt biztosít a következő hálózati eszközökkel:
Központi redundáns tűzfalak
Betörés detektáló rendszer
Végponti hálózati eszközökkel L2 és L3 szinten is
Önkiszolgáló portál
Esemény feldolgozó és riasztó rendszer
A NETvisor Zrt. rendszerén kívül egyetlen más cégnek sincs az elvárásokat
maradéktalanul teljesítő rendszere.
-

—

—

—

—

—
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A Szolgáltatásfelügyeleti központot és ahhoz tartozó szoftverrendszert a
szolgáltatást biztosító NETvisor Zrt. alakította ki a jelenlegi Közháló-szerződés
hasonló feladatainak teljesítéséhez. A szoftverrendszert nagy részben a
NETvisor Zrt. saját fej lesztésű szoftverei alkotják. Ilyen elemek a
teljesítménymonitorozó, az SLA riportoló rendszer, de a mintegy 7000 végpont
által használt Közháló Infoportál is. Minden részrendszeren, beleértve a más
gyártók rendszereit is, a jelenlegi működés eléréséhez a NETvisor Zrt. jelentős
egyedi fejlesztéseket végzett, amelyek szellemi tulajdona őt illeti, és ilyen
termék jelenleg kereskedelmi forgalomban nem található. A Közhaló minden
szereplője kizárólag ezt a rendszert használja. Megrendelő a riportokat,
Szolgáltatók a folyamatokat, Végpontok az Onkiszolgáló portál nyújtotta
lehetőségeket és a telj esítménymérést használják.
A Döntőbizottság Elnöke 2011. december 8-án DT. 1196/4/2011. szám alatt
hivatalból megindította a Döntőbizottság jogorvoslati eljárását a Kbt. 329. ~ (1)
bekezdése alapj án. Az indító iratban rögzítette, hogy a rendelkezésére bocsátott
iratok alapján megalapozottan feltételezhető a közbeszerzési eljárásra vonatkozó
jogszabályok megsértése, indítványozta, hogy az eljáró tanács vizsgálja meg a
közbeszerzési eljárás jogalapját és az ajánlattételi felhívás jogszerűségét.
A jogorvoslati eljárás során az ajánlatkérő arról tájékoztatta a Döntőbizottságot,
hogy az ajánlattételi határidő lej ártát megelőzően fe1f~ggesztette a közbeszerzési
elj árását.
Ajánlatkérő a jogorvoslati eljárásban tett írásbeli és tárgyalási nyilatkozataiban
fenntartotta a korábbi nyilatkozataiban közölteket, álláspontja szerint jogszerűen
alkalmazta a hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárását, ezért kérte a jogsértés
hiányát megállapítani. Kifejtette, hogy a jelen beszerzés tárgya szerinti
szolgáltatásfelügyeletet, annak műszaki-technikai sajátosságai alapján kizárólag
a NETvisor Zrt. képes ellátni.
Hangsúlyozta, hogy jelenleg csak az ajánlattevő rendelkezik olyan integrált,
szolgáltató rnggetlen szolgáltatási- és hálózatfelügyeleti rendszerrel, szakértői
rendszerrel támogatott önkiszolgáló ügyfélportállal, központosított biztonsági
védelmi rendszerrel, valamint szolgáltató független, hálózatbiztonsági
funkcionalitást is megvalósító szolgáltatásfelügyeleti központtal, amely
elengedhetetlen a Közháló működtetéséhez.
Közölte, hogy a jelen beszerzéséhez szorosan kapcsolódik 2 másik,
hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárásban megvalósított beszerzése. A
„Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (volt Elektronikus Kormányzati
Gerinchálózat) és a Közháló intézményi kör részére nemzetközi és belföldi
internet szolgáltatás beszerzése”, a „Közháló intézményi kör részére internet
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alapú alap és emelt szintű szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárások nyertes ajánlattevői a GTS Hungary Kft., illetőleg az Invitel
Távközlési Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. által létrehozott konzorcium lettek, a
szolgáltatások nyújtásának kezdő időpontja: 2012. január 1. napj a.
A szolgáltatásfelügyeleti tevékenység alapján a szolgáltatásmonitorozás mellett,
szakértői rendszerrel támogatott önkiszolgáló ügyfélportál, a piaci intemettel
rendelkező önkormányzatok informatikai biztonságvédelmét, valamint a
szolgáltatásfelügyeleti központ működtetését is ellátja. Ma Magyarországon
csak a NETvisor Zrt. rendelkezik ezeknek a feladatoknak a teljesítéséhez
szükséges műszaki-technikai feltételekkel. A szolgáltatatási központot, az ahhoz
kapcsolódó szoftverrendszert a NETvisor Zrt. alakította ki, a feladatok
teljesítéséhez saját fej lesztésű szellemi termékei is kapcsolódnak, amelyeknek
kizárólagos
tulajdonosa.
A
szolgáltatásmonitorozás
keretében
a
szolgáltatásfelügyeletet ellátó cég független partnerként az Internet szolgáltatást,
valamint az alap és emeltszintű szolgáltatás monitorozását, a szolgáltatók által a
teljesítés során rögzített mérési adatok ellenőrzését is ellátja. A mérési adatok
alapján a másik két szolgáltató és a szolgáltatás ellenőrzését, amíg jelen eljárás
nem fejeződik be, nem tudja elvégezni, ezért átmenetileg a szolgáltatók mérési
eredményét kell aj ánlatkérőnek elfogadnia.
Közölte, hogy a tárgyi eljárásban kizárólag szolgáltatási képességet, azaz a
műszaki leírásban meghatározott funkcionalitást kívánja az eljárás
eredményeként beszerezni. Az aj ánlattevő kizárólag szolgáltatásfelügyeleti
tevékenység ellátására vonatkozó képességét bocsátja az ajánlatkérő
rendelkezésére. Ezt igazolja az is, hogy a közbeszerzési eljárásban megkötni
tervezett szerződés típusa szolgáltatási szerződés, amelyben a szolgáltató a
szerződésben pontosan definiált szolgáltatásokat nyújtja a megrendelőnek, a
megrendelő pedig ezért szolgáltatási díjat fizet. A rendszer megvásárlása nem
képezi tartalmát az eljárásnak, ebből következően a szerződésnek sem.
.

Ajánlatkérő csatolta a Miniszterelnöki Hivatal és a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, közösen mint megrendelő,
valamint a Konzorcium tagjai, közösen mint vállalkozó által 2009. december 30án „A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és az Informatikai Közháló
egységes hálózatfelügyeleti és monitoring rendszerének működtetése” tárgyában
megkötött vállalkozási szerződést. A szerződést a felek 2 éves időtartamra
kötötték meg.
A szerződés 1. sz. melléklete tartalmazta a részletes feladatleírást. A vállalkozó
által ellátandó feladat az alábbi feladatcsoportokból áll:
1) a Központi Rendszer hálózat-, illetve szolgáltatásfelügyeleti-monitoring
feladatainak ellátása,
2) a Közháló hálózat- és szolgáltatásfelügyeletének, valamint monitoringj ának
ellátása,
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3) a Központi Rendszer és a Közháló biztonságfelügyelete és
minőségbiztosítása,
4) a Központi Rendszer és a Közháló hálózatbiztonsági központ feladatainak
ellátása,
5) a Közháló ügyfélszolgálati feladatainak ellátása (ennek keretében a
hibajelzések fogadása és az ezek alapján történő intézkedések megtétele).
6) az alkalmazásfej lesztés minőségbiztosítása.
A fenti szerződésre hivatkozva az ajánlatkérő kifejtette, hogy a szerződésből
megállapítható, hogy a Miniszterelnöki Hivatal kizárólag szolgáltatási
feladatokat rendelt meg a szolgáltatásfelügyeleti és ügyfélszolgálati feladatokat
ellátó NETvisor Zrt.-től, a szerződés egyetlen pontja szerint sem szerezte meg a
szolgáltatásfelügyeleti funkció működtetéséhez szükséges jogokat.
Ajánlatkérő csatolta a felhívott ajánlattevő 2012. január 5-én kelt nyilatkozatát,
amelyben rögzítésre került, hogy a NETvisor Zrt. kizárólagos tulajdonosa a
„Közintézményi infokommunikációs szolgáltatások hálózatának hálózat- és
üzemeltetési felügyeleti, valamint ügyfélszolgálati szolgáltatás beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban beszerezni kívánt közháló szolgáltatás
felügyeleti tevékenységhez szükséges rendszernek. A rendszerrel kapcsolatos
szerzői jogokat (p1.: továbbf’ejlesztés, módosítás joga) a Miniszterelnöki Hivatal
és a NETvisor Zrt. által kötött szolgáltatásfelügyeleti tevékenységre vonatkozó
szerződésekben nem engedte át a Megrendelő, azaz a Miniszterelnöki Hivatal
részére.
.

Ajánlatkérő előadta, hogy a szolgáltatásfelügyeleti rendszer részei az alábbiak:
Hálózatfelügyeleti rendszer
Ügyfélszolgálat
Szolgáltatások távoli elérése (infoportál)
Eszközfelderítés (IP Explorer)
Minőségbiztosítás (SLA Suite)
OBK rendszer
Provisionálás (SPMP)
Monitorozó rendszerek (PVSR)
Folyamattámogató rendszerek (TSRM).
-

-

-

-

-

-

-

-

-

A fenti rendszereken a következő funkciók futnak p1.: infoportál, interneten
keresztül elérhető műszaki támogatás, általános információk, hírek, hiba
bejelentés, szolgáltatási határérték átlépések és szolgáltatással kapcsolatos
változáskérés. Valamennyi rendszer integrált, egységes kialakítását a NETvisor
Zrt. végezte, és az így kialakított szoftverrendszer, illetve az ehhez kapcsolódó
összes funkcionalitás a NETvisor Zrt. tulajdonát képezi. Megállapítható
továbbá, hogy a NETvisor Zrt. összetett feladatait szolgáltatásként kellett
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nyújtania a Megrendelő, illetve a szolgáltatás igénybevételére jogosult
intézmények felé. Ezen szolgáltatások listája a következő:
Projekt menedzsment
Folyamatok irányítása p1. létesítés, változáskezelés
Elszámolás
Riport
Döntés előkészítés
Szolgáltatás felügyelet
Teij esítménymonitorozás
SLA menedzsment
Központi üzemeltetés támogató rendszer biztosítása
Menedzselt központi szolgáltatások nyújtása
Végpontok üzemeltetése
Biztonsági alháló (ÓBK)
Onkiszolgáló ügyfélportál üzemeltetése
Rendszerintegráció
Szakmai koordináció és integráció
Komplex problémák kezelése
Hibafelügyelet
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatás létesítés
Műszaki nyilvántartás
Változás kezelés
Performancia monitoring és SLA menedzsment
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

Ajánlatkérő előadta, hogy minden szolgáltató (távközlési szolgáltató, internet
szolgáltató, végponti berendezés üzemeltetője), továbbá minden egyes végpont a
NETvisor Zrt. rendszerét használja kötelező jelleggel a szolgáltatásfelügyeleti
feladatok teljesítésére. A NETvisor Zrt. rendszere felügyeli az összes szolgáltató
rendszerét, és a NETvisor Zrt. állítja ki minden szolgáltatóról a havi
szolgáltatási szint megállapodás (SLA) jelentést, továbbá a NETvisor Zrt.
rendszere konfigurálja és felügyeli az összes végponti berendezést, függetlenül
attól, hogy az melyik szolgáltató hálózatára kapcsolódik.
Jelenleg az Antenna Hungária, az Invitel és a Magyar Telekom kötött egyedi
kétoldalú megállapodást a szolgáltatóval bizonyos, a Megrendelő által előírt
önellerőrzési feladatainak ellátására. Ez azt jelenti, hogy ezek a szolgáltatók a
saját szolgáltatásuk ellenőrzésére is a NETvisor Zrt. teljesítménymonitorozó
(PVSR) termékét használják. A végpontok mintegy 3%-át biztosító Hungaro
DigiTel Kft. és a GTS Datanet saját rendszert használ. A szolgáltatók által
használt rendszerek a Megrendelő által használt rendszertől függetlenek, mert a
Megrendelő minden szolgáltató tekintetében a NETvisor Zrt. rendszerét
alkalmazza a szolgáltatásfelügyelet körében, azaz a szolgáltatási szint mérését a
Netvisor Zrt. rendszere végzi, és ad erről tájékoztatást a Megrendelőnek.
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A szolgáltatás minőségével kapcsolatos kérdésekben továbbá vitás esetekben
minden esetben a NETvisor Zrt. szolgáltatásfelügyelet körében végzett mérése a
hiteles, az irányadó.
Ajánlatkérő a NETvisor Zrt. és a Puskás Tivadar Közalapítvány között létrejött
adatszolgáltatási megállapodásra utalva hivatkozott arra, hogy a kettőjük között
fennálló szerződés ténybeli kizárólagosságot mutat az adatszolgáltatás
tekintetében.
Ajánlatkérő rövid leírást csatolt a Közháló szolgáltatásfelügyelet és
ügyfélszolgálat funkciókat kiszolgáló rendszer komponenseiről. Arra
hivatkozott, hogy a táblázatos kimutatásban szereplő összes funkciót a NETvisor
Zrt. szolgáltatásként adja. Azon termékeket, melyekhez a „piacon kapható
dobozos termék” oszlopban a „Nem” jelzés került, nem lehet a piacon
megvásárolni, azok a NETvisor Zrt. kizárólagos tulajdonát képező termékek,
ennek megfelelően 3. személyek műkötetési joga ezzel kapcsolatban teljes
mértékben kizárt:
Funkció/szolgáltatás
(alkalmazott termék)
Nyilvántartás és Service Desk
funkció (TSRM)
Infoportál
Önkormányzati infoportál
Teljesítmény monitorozó (PVSR)
SLA számoló alkalmazás (SLA
Suite)
Provisionáló (SPMP)
Felhasználó nyilvántartás
(Központi címtár)

Tulajdonos

Gyártó

Piacon elérhető
dobozos termék

Netvisor

IBM

igen

Netvisor
Netvisor
Netvisor

Netvisor
Netvisor
Netvisor

Nem
Nem
Igen

Netvisor

Netvisor

Igen

Netvisor

Netvisor

Igen

Netvisor

IBM

Igen

verzió követés (Subversion)

Ingyenes-Apache licensz

Apache Software
Formdation

Igen

Beléptető rendszer (AVSR)
IPExplorer
IP cím nyilvántartás (IPDB)
Tűzfalak (ASA)
GRE routerek
Qos modul (P-Cube)

Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor

Azonosítás (Radius)

Ingyenes-GNU licensz

Netvisor
Netvisor
Netvisor
Cisco
Cisco
Cisco
The FreeRADIUS
Server Project

Log tárolás (Syslog)
Log analizálás (MARS)
Call Center
Szerverek
Adatbázisok
TSRM testre szabás
SLA Suite testre szabás
Integráció: TSRM-SLA Suite
Integráció: KIR-TSRM
Integráció: TSRM-PVSR
Integráció: TSRM-DNS
Integráció: TSRM-Radius

Ingyenes-GNU licensz
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor

Balabit
Cisco
Cisco
IBM, HP
Oracle
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor

Nem
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Igen
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Integráció: TSRM-IPDB
Integráció: TSRM-SPMP
Integráció: SPMP-LDAP
Integráció: SPMP-PVSR
Integráció: SPMP-AVSR
Integráció: SPMP-LDAP
Integráció: SPMP-IOS
Integráció: SPMP-Subversion
Integráció: TSRM-Infoportál
Integráció: TSRM-IP Explorer
Integráció: TSRM-KIR
Integráció: TSRM-CaIl Center

Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor

I

Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor
Netvisor

Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

A Döntőbizottság megállapította, hogy a hivatalbóli kezdeményezés alapos, az
ajánlatkérő által választott eljárásfajta törvényi feltételei nem állnak fenn.
A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő a jelen közbeszerzési
eljárását a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.)
rendelkezései alapján indította, így a Kbt. 401. ~ (1) bekezdése szerint e
jogorvoslati eljárásra is a Kbt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő a tárgyi beszerzése
tekintetében a Kbt. IV. fejezete szerinti hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított, ezért a jelen jogorvoslati eljárásban az
ajánlatkérő által megjelölt eljárásfajtára irányadó szabályok alapján vizsgálta meg
a kezdeményező iratban indítványozott elemeket.
A Kbt. 3. ~ szerint e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni,
amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi.
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának eseteit a Kbt. 125. ~~-a
szabályozza. Aj ánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás választásának
jogalapjául a Kbt. 125. ~ (2) bekezdés b) pontját jelölte meg.
A Kbt. 125. ~ (2) bekezdés b) pontja szerint az ajánlatkérő hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződést műszaki-technikai
sajátosságok, művészeti szempontok vagy kizárólagos jogok védelme miatt
kizárólag egy meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni.
A törvény kivételes eljárásnak tekinti a tárgyalásos eljárást, annak alkalmazására
kizárólag akkor kerülhet sor, amennyiben annak a törvényben meghatározott
feltételei fennállnak. A Kbt. 125. ~ (2) bekezdés b) pontja alkalmazására akkor
kerülhet sor, ha csak és kizárólag egy szervezet, személy képes a szerződés
teljesítésére, és ezt a kizárólagosságot a beszerzés tárgyához kapcsolódó
műszaki-technikai sajátosság, művészeti szempontok vagy a kizárólagos jogok
védelme teremti meg. Ezen eljárásfajta kivételes jellegét az adja, a verseny
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korlátozását az indokolja, hogy a beszerzési igényt realizáló szerződést a
törvény szerinti okok következtében kizárólag egy személy vagy szervezet
képes teljesíteni. Ennélfogva a szerződés teljesítésére való képességet a
beszerzési igénynek tartalmat adó tárgy szerint kell összevetni a törvényi
feltételekkel. A szerződés teljesítésére való képesség nem választható cl a
beszerzési igénytől, a beszerzés tárgyától. A Döntőbizottság rögzíti, hogy az
ajánlatkérőnek kell igazolnia az eljárásfajta választásának jogszerűségét.
A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő a részajánlat tételt nem
engedte meg, erre tekintettel az eljárásfajta választása abban az esetben
minősíthető jogszerűnek, ha az eljárásfajta választásának törvényi feltételei
közbeszerzés egészére fennállnak.
A Kbt. 125. ~ (2) bekezdés b) pontja három vagylagos feltételt határoz meg az e
pontra alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásához, vagy a
műszaki-technikai sajátosságok, vagy a művészeti szempontok vagy a
kizárólagos jogok meglétére alapíthatja aj ánlatkérő e jogalap alkalmazását,
amennyiben e feltételek fennállása miatt a szerződést kizárólag egy
meghatározott szervezet vagy személy képes teljesíteni. Jelen közbeszerzési
eljárásban ajánlatkérő a kizárólagosságot műszaki-technikai sajátosság
fennállására alapította. Arra hivatkozott, hogy a szerződés kizárólag az
aj ánlattételre felhívott szervezet informatikai rendszerével teljesíthető.
A Döntőbizottság megvizsgálta, hogy az ajánlattételi felhívásában és a műszaki
leírásában hogyan határozta meg a beszerzési igényét az ajánlatkérő. A
beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése, hálózat- és üzemeltetés felügyeleti
(a továbbiakban: szolgáltatásfelügyelet), valamint ügyfélszolgálati szolgáltatás
beszerzése.
A Döntőbizottság a jogalap jogszerűségének körében azt vizsgálta meg, hogy a
hirdetmény közzététele nélkül tárgyalásos eljárás lefolytatásához a törvény által
megkövetelt feltételek fennállnak-e, azaz fennáll-e olyan műszaki-technikai
sajátosság, amelyre tekintettel a teljes beszerzési igényt magában foglaló
szolgáltatás nyújtására kizárólag egyetlen, az aj ánlattételre felhívott szervezet
képes a teljesítésre.
A Kbt. 27. ~-a alapján a szolgáltatás megrendelése árubeszerzésnek és építési
beruházásnak nem minősülő olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya
különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.
-

-
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A felhívásban és a dokumentációban előírtak alapján megállapítható, hogy a
beszerzés tárgya nem foglal magában árubeszerzési vagy építési beruházási
elemeket. Aj ánlatkérő részletesen meghatározta szolgáltatásfelügyeleti
tevékenység ellátásával kapcsolatos műszaki követelményeit, megadta a
feladatleírásokat, meghatározta a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos minőségi
követelményeit, a funkcionális és teljesítménykövetelményeket, részletesen
ismertette a szerződésszerű teljesítéshez szükséges eszközökkel, szoftverekkel
kapcsolatos elvárásokat, az ügyfélszolgálattal és az infoportállal kapcsolatos
követelményeket. A szerződés feltételek között rögzítette továbbá, hogy a
szolgáltatás megfelelő ellátásához szükséges eszközök, hardverek, szoftverek
beszerzése, a szükséges műszaki, jogi és szervezeti feltételek megteremtése a
vállalkozó feladata, amely magában foglalja a közháló résztvevőivel történő
együttműködési megállapodások megkötését, a közháló szolgáltatás hozzáférési
pontjai, valamint a közháló végpontjaival való fizikai és logikai kapcsolódás,
hozzáférés kialakítását, fenntartását. Aj ánlatkérő a beszerzési igényét
kifejezetten akként határozta meg, hogy a kapcsolódások kialakítása, a
szolgáltatás ellátásához szükséges különböző, üzemeltetés felügyeleti,
biztonsági szolgáltatásokat nyújtó, és egyéb támogató rendszerek, központok
kiépítése, az előírt képzettségű szakemberekből álló elkülönült részszervezet
kialakítása a vállalkozó feladata.
A Döntőbizottság rámutat arra, hogy a kizárólagosság fennállásának vizsgálata
során el kell határolni a beszerzés tárgyával, a szolgáitatásfelügyeleti
tevékenys éggel érintett informatikai hálózatot, és azt az infrastruktúrát,
amelynek igénybe vételével magát a szolgáltatást elvégzik. A beszerzés
tárgyával érintett hálózat Ugyanis az elektronikus közszolgáltatás
működtetéséről szóló 222/2009. (X.14.) Korm. rendelet 2. ~ c) pontja szerinti
informatikai közháló, amely a magyarországi közintézmények, oktatási
intézmények, könyvtárak, önkormányzatok és más közösségi hozzáférési helyek
számára széles sávú intemetelérést biztosító és kapcsolódó egyéb szolgáltatások
igénybevételét lehetővé tevő virtuális hálózati szolgáltató, a végponton
elhelyezett hálózati eszközök üzemeltetésének biztosításával. Az aj ánlatkérő
üzemeltetői és hírközlési szolgáltatói feladatai ezen infrastruktúrához
kapcsolódnak. Ajánlatkérő az ezzel kapcsolatos közfeladatai körébe tartozó
szolgáltatásfelügyeleti feladatokat kívánja a jelen közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződésben foglaltak szerint közreműködővel ellátni. Aj ánlatkérő
kifejezetten rögzítette a szerződéses feltételek között azt, hogy a vállalkozó a
Közháló többi szolgáltatója felé a rendszer üzemeltetésével az SLA
követelmények szerinti teljesítéssel és elszámolással kapcsolatos ügyekben az
ajánlatkérő megbízottjaként jár el, a vállalkozó ebben az értelemben ellenőrzési,
számonkérési és utasítási jogkörrel bír.
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A Döntőbizottság álláspontja szerint a teljesítésnek nincsenek olyan fizikai,
műszaki specifikumai, korlátai, amelyek kizámák a felhívott ajánlattevőn kívüli
személyek képességét a szolgáltatások nyújtására. A jelen beszerzés tárgyát is
képező szolgáltatásokat mind Magyarországon, mind az Európai Unió területén
számos cég végzi. Műszaki, technikai akadálya nincs annak, hogy amennyiben
az ajánlatkérő közli a releváns műszaki adatokat ilyen komplex rendszer
kialakítását, üzemeltetését, illetőleg a szükséges hardver komponensek
telepítését, ügyfélszolgálat, infoportál üzemeltetését, az összekapcsolások és
hálózati hozzáférések kialakításához szükséges már meglévő, vagy egyedi
fej lesztésű informatikai alkalmazásokat telepítsék, a konfigurálásokat más
szervezetek is elvégezzék, melyre tekintettel a Döntőbizottság a műszaki,
technikai sajátosságon alapuló kizárólagosságra való hivatkozást nem fogadta el.
A Döntőbizottság álláspontja az, hogy önmagában az ajánlattevő rendszerének
funkcionális képességeire, műszaki megoldásaira nem alapítható a beszerzés
egészére a nyilvános verseny kizárása. A beszerzési igény megfelelő
meghatározása, az elvárt műszaki tartalom megfelelő összeállítása, az
ajánlattételi és szerződéses feltételek megfelelő rögzítése mellett biztosítható a
szerződés szerinti teljesítés. Az IP alapú szolgáltatások minősége fizikailag
szabványos megoldásokkal mérhető jellemzően, a végpontokhoz való
hozzáférés, a méréshez szükséges adatkapcsolatok kialakítása technikai feladat.
Műszaki akadálya tehát annak sincs, más ajánlattevő által szállított megoldással
hitelesen mérhető legyen az, hogy az egyes távközlési szolgáltatók által nyújtott
végponti szolgáltatás minősége azonos-e, megfelel-e az ajánlatkérő által
meghatározott szolgáltatási szintnek.
-

-

A Döntőbizottság jogi álláspontja szerint az ajánlatkérő, amennyiben
szolgáltatást rendel meg, és nem a tevékenység ellátásának eszközét, a
szolgáltatást nyújtó aj ánlattevő saját tulajdonú infrastruktúráját, termékeit, mint
árut szerzi be vagy veszi igénybe, abban az esetben kizárólag az igénybe venni
kívánt szolgáltatásra vonatkozóan határozhat meg feltételt, a közbeszerzési
műszaki leírását a beszerzés tárgyára kell megadnia. Ebből következően a
beszerzési igény nem szűkíthető le, nem azonosítható kizárólag az aj ánlattételre
felhívott szervezet informatikai infl~astruktúráj ának funkcionális képességeinek
beszerzésével, a beszerzés tárgya ugyanis az informatikai Közhálóhoz
kapcsolódó szolgáltatásfelügyeleti feladatok ellátása. A műszaki leírásban
meghatározott beszerzési igény tehát nem indokolta a potenciális ajánlattevők
körének szűkítését azzal, hogy az ajánlatkérő kizárólag az ajánlattételre felhívott
szervezet műszaki megoldását, infrastruktúráját ítélte megfelelőnek. Nem
vitásan a kifejezetten és közvetlenül a Közhálón nyújtott közszolgáltatások
igénybevételéhez, valamint a szolgáltatásfelügyeleti tevékenység ellátásához
kapcsolódó infoportált, ügyfélszolgálatot, monitorozó és biztonságfelügyeleti
rendszert az ajánlattevő üzemelteti, e tényhelyzet azonban a korábbi évek során
fennálló szolgáltatási szerződésekből eredő kizárólagosság következménye.
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Nyilvánvalóan a Közhálóhoz kapcsolódó szolgáltatásfelügyeleti és
ügyfélszolgálati feladatokat kiszolgáló infrastruktúrával más személy, szervezet
nem rendelkezhet, ugyanakkor a kizárólagosságot biztosító szerződések
megszűnését követően sem jogi, sem műszaki akadálya nincs annak, hogy az
elvárt tartalmú felügyeleti, ügyfélszolgálati tevékenységet a dokumentációban
előírt követelményeknek megfelelő infrastruktúrával más is ellássa.
Nem igazolt azon állítás sem, mely szerint kizárólag az ajánlattételre felhívott
szervezet minősülhet a Közhálóban résztvevő távközlési szolgáltatóktól
független felügyeleti szolgáltatónak. Aj ánlatkérő pontosan meghatározta a
szerződéstervezetben a függetlenséggel kapcsolatos feltételeket. Eszerint a
vállalkozó a szolgáltatás teljesítésének ideje alatt nem kerülhet a Közháló más
közbeszerzési eljárásaiban nyertes vállalkozóval a Közhálóval kapcsolatos
szolgáltatását érintő vállalkozói, alvállalkozói jogviszonyba. E meghatározás
alapján sem zárható ki megalapozottan annak lehetősége, hogy van olyan
szolgáltató, aki e feltételnek személyében megfelel, képes a szolgáltatást ezen
előírás teljesítésével is biztosítani.
A Döntőbizottság rámutat arra, hogy a választott jogalap törvényi tényállási
eleme az, hogy a szerződés teljesítésére kizárólag egyetlen személy, szervezet
képes. A Döntőbizottság a becsatolt 2009. évi szolgáltatási szerződés és
Konzorciumi megállapodás alapján megállapította, hogy az informatikai
.Közháló hálózatfelügyeleti és monitoring rendszerének működtetését négytagú
konzorcium végezte az elmúlt években. A Konzorcium ebben a személyi
összetételben vállalta a teljesítést, a feladatok teljesítését egymás között
megosztották, ennek megfelelően volt elhatárolt a felelősség és a pénzügyi
elszámolás is. A jelen beszerzés tárgyához kapcsolódó műszaki tartalom
ugyanakkor magában foglalj a azon feladatokat is, amelyeket a korábbi szerződés
szerint nem a felhívott ajánlattevő végzett el, így p1. biztonságfelügyelet, a
hálózatbiztonsági központ feladatai. Erre tekintettel nem megalapozott azon
indokolás sem, mely szerint a teljes beszerzést kizárólag egyetlen szervezet
képes teljesíteni.
Az ajánlatkérő nyilatkozata, valamint az ajánlattevő és a Puskás Tivadar
Közalapítvány megállapodása alapján megállapítható továbbá, hogy a beszerzés
tárgyaként meghatározott feladatok közül a hálózaton kívüli érintettségű
problémakezelés
folyamatainak
központi
biztosítását,
valamint
a
biztonságfelügyeleti támogatást nem az aj ánlattételre felhívott, hanem az
alvállalkozója fogja elvégezni. Amellett, hogy az ilyen típusú ajánlattétel
feltételei nem álltak fenn, megállapítható, hogy az ajánlattételre felhívott
szervezet nem képes a beszerzés egészének teljesítésre.
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A Döntőbizottság több okból nem fogadta el az ajánlattevő és az alvállalkozó
megállapodására alapított kizárólagosság fennállását sem. Egyfelől tényszerűen
megállapítható, hogy a megállapodás utalást sem tett arra vonatkozóan, hogy a
hálózatbiztonsági feladatok ellátásához szükséges információkat
amelyeket
jogszabályban a számára biztosított jogosítványai alapján az általa üzemeltetett
Hálózatbiztonsági Központ tevékenységének ellátása keretében gyűjt
a
Közalapítvány kizárólag az ajánlattevő részére biztosíthatja. A Döntőbizottság
jogi álláspontja továbbá az, hogy a kifejezetten egy konkrét beszerzésre
biztosított kizárólagos jog semmiképpen nem állhatna összhangban a
közbeszerzési eljárások törvényi alapelveivel, nevezetesen a verseny
tisztaságával és nyilvánosságával, az esélyegyenlőség, valamint a nemzeti
elbánás követelményével, így jogszerűen arra a verseny kizárása sem alapítható.
—

-

Összességében értékelve a fentieket, a Döntőbizottság álláspontja az, hogy
aj ánlatkérő tárgybani beszerzésének egészére a műszaki-technikai saj átosságon
alapuló kizárólagosság nem áll fenn, ezért az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 125.
~ (2) bekezdés b) pontját.
Figyelemmel arra, hogy a Döntőbizottság a jogsértés megállapításán túl
megsemmisítette ajánlatkérő ajánlattételi felhívását, így annak jogszerűségét ezt
meghaladóan már nem vizsgálta.
A Döntőbizottság a Kbt. 318. ~ (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében.
eljárva, a fenti indokok alapján a Kbt. 340. ~ (2) bekezdés c) pontja alapján
állapította meg a rendelkező részben meghatározott jogsértést, a Kbt. 340. ‘~ (2)
bekezdés d) pontja alapján a jogsértés megállapítása mellett alkalmazta a Kbt.
340. ~ (3) bekezdésében felsorolt j ogkövetkezményeket.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. ~ (3) bekezdés b) pontja alapján a jogsértés
megállapítása mellett megsemmisítette az ajánlattételi felhívást, valamint az
aj ánlatkérő közbeszerzési elj árásában ezt követően meghozott döntéseket.
A Döntőbizottság nem ítélte jelen esetben indokoltnak bírság kiszabását a
jogsértés megállapítása mellett, tekintettel arra, hogy ajogsértés reparálható.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. ~ (2) bekezdés g) pontja és a Kbt. 341. ~ (4)-(5)
bekezdése alapján döntött az eljárási költségek viseléséről.
A Döntőbizottság tájékoztatást ad arról, hogy a Közbeszerzések Tanácsa, mint
költségvetési szerv elnevezése 2012. január 1. napj ával Közbeszerzési Hatóságra
változott.
A bírósági felülvizsgálatot a Kbt. 346. ~ (1) bekezdése biztosítja.
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A határozat bírósági felülvizsgálatát a Kbt. 346. ~ (1) bekezdése biztosítja.
A Döntőbizottság tájékoztatja a feleket, hogy jelen határozat bírósági
felülvizsgálatára mivel az ajánlatkérő központi költségvetési szerv a Pp. 326.
~ (12) bekezdés r) pontja szerint a Fővárosi Törvényszék illetékes.
-

-

A Pp. 338. ~ (1) és (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel hívta fel a
Döntőbizottság a felek figyelmét arra, hogy amennyiben nem tárgyaláson kívül
kívánják a határozat bírósági felülvizsgálatát, akkor a tárgyalás tartását a
keresetlevélben kell kérni.

Budapest, 2012.január 17.
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