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Tárgy: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala „e-Savaria
projekt integrált közigazgatási informatikai alaprendszerek fejlesztési és a fejlesztéssel
összefüggő támogatási feladatainak ellátása, ennek részeként a rendszer továbbfejlesztési és
üzemeltetési feladatainak támogatása” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
(EKR001036772018)
Tisztelt Elnök Úr!
A közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 103. § (1)
bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.)
mint ajánlatkérő képviseletében Tisztelt Elnök úr részére az alábbi tájékoztatást adjuk.
A közbeszerzés tárgya: Az e-Savaria projekt integrált közigazgatási informatikai
alaprendszerek fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő támogatási feladatainak ellátása, ennek
részeként a rendszer továbbfejlesztési és üzemeltetési feladatainak támogatása (röviden: eSavaria projekt – informatikai fejlesztés).
A közbeszerzési eljárás jogcíme: A Kbt. 98. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a
szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplővel köthető meg és az Ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési
igényének kielégítésére, továbbá a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.
A választott eljárásfajta megalapozását indokoló körülmények:
Az Ajánlatkérő 2004-ben nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a Nemzeti Fejlesztési Terv
részeként a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program, az Információs társadalom- és
gazdaságfejlesztésre vonatkozó részprogram keretein belül, az e-közigazgatás fejlesztésére a
GVOP-2004.4.3.1 jelű pályázaton történő részvétel tárgyában (Közbeszerzési Értesítő K.É.6465/2004), amelynek nyertese a T-Systems Hungary Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) volt.
A 2004. október 21-én megkötött szerződés tárgyát képezte Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata, továbbá Szombathely Megyei Jogú Város és Kistérsége Területfejlesztési
Társulása részére komplex elektronikus közigazgatási alkalmazások és kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, ennek keretein belül többek között

-

-

Digitális Ügyfélszolgálati-, Hatósági Ügyfélszolgálati-, Csoportmunka kezelő alap-,
Elektronikus WEB alapú jogtár-, és Kistérségi gyűjtőportál rendszer megvalósításához
szükséges szoftverprogramozási, rendszer- és műszaki tanácsadási szolgáltatások
elvégzése;
Informatikai Biztonsági rendszer, elektronikus aláírás és integráció szállítása;
a Rendszerek felhasználói oktatása;
a leszállított rendszerek folyamatos működtetéséhez szükséges rendszertámogatási-, és
a szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások biztosítása;
a leszállított rendszerek működtetéséhez szükséges adatfeldolgozási szolgáltatások
biztosítása.

A fenti tárgyú vállalkozási szerződés alapján a Vállalkozó és a Geoview Systems
Számítástechnikai Kft., mint az eljárásban nevesített alvállalkozó (a továbbiakban:
Alvállalkozó) a közbeszerzési eljárás szerinti feladatok megvalósítására alvállalkozói
szerződést kötöttek egymással, amely alapján az Alvállalkozó feladatát képezte a komplex
elektronikus közigazgatási alkalmazások megvalósítása, ennek részeként a következő
funkciók megvalósítása
-

digitális ügyfélszolgálati rendszer EU CLBPS 3. szolgáltatási szint elérése és
meghaladása,
hatósági ügyfélszolgálati rendszer: e-adó rendszer EU CLBPS 3. szolgáltatási szint
elérése és meghaladása,
hatósági ügyfélszolgálati rendszer: e-városüzemeltetés-építésügy rendszer EU CLBPS
3. szolgáltatási szint elérése és meghaladása,
hatósági ügyfélszolgálati rendszer: e-térinformatikai rendszer EU CLBPS 3.
szolgáltatási szint elérése és meghaladása
hatósági ügyfélszolgálati rendszer: e-dokumentumkezelő létrehozása e-hivatal
rendszer bővítéseként (EU CLBPS 3. szolgáltatási szint elérése és meghaladása),
workflow-alapú csoportmunka kezelő alaprendszer, illetve licence/upgrade.

Az alvállalkozói szerződés részeként az Alvállalkozó által szállítandó termékek és teljesítendő
szolgáltatások felsorolását az Alvállalkozói szerződés részletezi.
A vállalkozási szerződés 7.5. pontja szerint „minden ötlet, koncepció, know-how,
adatfeldolgozási technika, rajz, diagramm, specifikáció, mely a jelen Szerződés teljesítése
során Vállalkozótól Megrendelő birtokába kerül, vagy tudomására jut, Vállalkozó
tulajdonjoga alá tartozó szellemi alkotás”.
A vállalkozási szerződés 13.1. és 13.2. pontja szerint „a szerződés teljesítése során létrejött és
átadott minden termék kizárólagos jogtulajdonosa a Vállalkozó és alvállalkozója. A
termékeket Megrendelő kizárólag jelen szerződésben meghatározott célra használhatja. A
Felek megállapodnak abban, hogy a rendszereket, a dokumentációkat, know-how-t, (papíros
és digitális formátum) Megrendelő harmadik Fél számára semmilyen formában nem
értékesítheti tovább, nem adhatja át és/vagy nem teheti hozzáférhetővé. A rendszerbe
harmadik Fél kizárólag a Vállalkozó előzetes hozzájárulását követően tekinthet be. Kivételt
képeznek ez alól a leszállított hardver eszközök, melyek Megrendelő tulajdonába kerülnek át.
Megrendelő szükséges mértékben másolatokat telepíthet és működtethet, továbbá
használhatja a rendszerek adatait és bővítheti az adatbázist”.
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Az alvállalkozói szerződés 13.1. pontja ugyancsak rögzíti, hogy „a szerződés teljesítése során
létrejött és átadott minden termék kizárólagos jogtulajdonosa az Alvállalkozó. A termékeket
Megrendelő kizárólag jelen szerződésben meghatározott célra használhatja (Ajánlatkérő
részére történő leszállítás). A Felek megállapodnak abban, hogy a rendszereket, a
dokumentációkat, know-how-t, (papíros és digitális formátum) Megrendelő harmadik Fél
számára semmilyen formában nem értékesítheti tovább, nem adhatja át és/vagy nem teheti
hozzáférhetővé. A rendszerbe harmadik Fél kizárólag az Alvállalkozó előzetes hozzájárulását
követően tekinthet be”.
A fent hivatkozott vállalkozási és alvállalkozói szerződés alapján Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatala az Savaria projekt részeként létrejött programrendszer használati jogát szerezte meg.
A használati jog ugyanakkor nem terjed ki a programrendszer módosítására, a
változáskezelésből adódó fejlesztésekre, a hibajavításokra, a verzióváltások követésére, a
rendszer hatályos jogszabályoknak, belső szabályzatoknak, eljárásrendeknek megfelelő
aktualizálására, frissítésére, a jogszabályi változásokból eredő igények átvezetésére, valamint
a változásokkal összefüggő felhasználói és üzemeltetői állomány oktatására, a rendszer
továbbfejlesztésével kapcsolatos helyszíni szakmai konzultációkra, amelyekre vonatkozó
szerzői jogokkal a Geoview Systems Számítástechnikai Kft. rendelkezik.
Az e-Savaria projekt integrált közigazgatási informatikai alaprendszere az alábbi
rendszerelemeket (funkcionalitást) foglalja magában:
Rendszer megnevezése

1.

Digitális ügyfélszolgálat

2.

Városüzemeltetési rendszer

3.

Ingatlanvagyon kataszter

4.

ÖAJ

5.

X-Hivatal

6.

Passport

Leírás
Szombathely MJV lakosai számára elérhető
rendszer, amely magyarorszag.hu azonosítás
segítségével lehetőséget biztosít a felhasználónak
a CLBPS3 ügyintézéshez. Az Önkormányzati
ÁNYK űrlapok támogatása.
A kommunális feladatok ellátását segítő,
folyamat-vezérelt
rendszer.
Jelenleg
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kommunális folyamatot kezel a rendszer. Ezek
mellett
a
szükséges
kimutatásokat
és
nyilvántartások is kezelhetők a rendszerben. A
program integrálva van a térinformatikai
rendszerrel és az iktató rendszerrel is.
Az Önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartását
ellátó rendszer. Integrálva van a térinformatikai
rendszerrel.
Központi ügyfélnyilvántartó rendszer. Ez az
ügyféltörzs az alapja az összes szakrendszernek,
amely több ezer ügyféllel dolgozik. A rendszer
integrálva
van
az
iktató
rendszer
ügyfélkezelésével is.
Az Önkormányzat szervezeti felépítését és
személyi nyilvántartását ellátó rendszer. A
rendszer integrálva van több szakrendszerrel is.
A rendszerek felhasználóit kezelő rendszer. A
szerepkörök
és
jogosultságok
kerülnek
meghatározásra ebben a rendszerben.
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7.

Beszerzési Rendszer

8.

Szociális rendszer

9.

Közgyűlési, Bizottsági
Rendszer

10. Önkormányzati támogatási
rendszer

11. Jóléti alapítvány támogatási
rendszer

Az Önkormányzaton belüli eszköz igénylések és
külső szállítótól történő rendelések lebonyolítását
végző rendszer. A rendszer kapcsolatot biztosít a
szállító, az igénylő és a raktáros között.
Szociális kérelmek döntését és nyilvántartását
végző folyamat-vezérelt rendszer. A rendszer
jelenleg 40 folyamatot kezel és az ezekhez
kapcsolódó pénzügyi feladatokat is ellátja,
valamint nyilvántartásokat és kimutatásokat
biztosít a felhasználók részére. A rendszer
integrálásra került az iktató rendszerrel, PTR-rel,
OEP-pel, és az Önkormányzat pénzügyi
intézményével.
Közgyűlések,
bizottságok
üléseit
és
dokumentumait nyilvántartó rendszer.
Jelenleg a Közgyűlés mellett a 6 aktív és a már
inaktív bizottságok anyagait adatait kezeli.
Emellett segíti az ülésszervezői munkát a
folyamat-vezérelt kialakítással. A rendszer
integrálásra került a portállal.
Az Önkormányzat által nyújtható támogatások
pályázati rendszerre. A rendszerben pályázatok és
kérelmek kerülnek publikálásra, amelyeket webes
felületen keresztül lehet beadnia a pályázóknak. A
beadást követően a rendszer biztosít egy Backoffice részt is, amelyen keresztül az
Önkormányzati dolgozók, a pályázatok életútját
végig vezethetik.
A Jóléti alapítvány által nyújtható támogatások
pályázati rendszerre. A rendszerben pályázatok és
kérelmek kerülnek publikálásra, amelyeket webes
felületen keresztül lehet beadnia a pályázóknak. A
beadást követően a rendszer biztosít egy Backoffice részt is, amelyen keresztül az alapítványi
dolgozók, a pályázatok életútját végig vezethetik.

Összességében megállapítható, hogy az e-Savaria projekt integrált közigazgatási informatikai
alaprendszerének rendszerelemeivel kapcsolatos fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő
támogatási feladatainak ellátására, ennek részeként a rendszer továbbfejlesztési és
üzemeltetési feladatainak támogatására a kizárólagos jogok védelme miatt csak a Geoview
Systems Számítástechnikai Kft. hívható fel ajánlattételre.
Az Ajánlatkérő beszerzési igénye az alábbi tevékenységek ellátásra terjed ki:
- Rendszerfelügyelet (amely nem terjed ki a licence-szel rendelkező szoftverekre!)
- Rendelkezésre állás
- Fejlesztési feladatok kezelése
- Helyszíni jelenlét (időintervalluma és időtartama)
- Lehívható tanácsadói kapacitás
- Adatkezelési feladatok támogatása.
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A beszerzés célja, hogy a Vállalkozó a feladat elvégzése során biztosítsa a Programrendszer
üzembiztos és folyamatos működéséhez szükséges támogatást, amely a Megrendelővel
együttműködve lehetővé teszi a Programrendszer folyamatos magas színvonalú rendelkezésre
állását. Ezen belül a Vállakozó
a) rendszerfelügyeletet biztosít, mely során a Programrendszer felhasználásával és
üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekben tájékozott, szükséges és elégséges személyzet
folyamatosan elérhető Megrendelő számára és hatékonyan közreműködik a felmerült
problémák megoldásában;
b) javítja a szerződés időtartama alatt bejelentett hibákat a hiba besorolásának megfelelő idő
alatt;
c) végrehajtja a Programrendszer Megrendelő által igényelt fejlesztéseit, ennek során
kidolgozza és alkalmazza a megfelelő változáskezelési eljárásokat;
d) gondoskodik a jelentősebb vállalkozói release változások (verzióváltások) esetén a
Megrendelő felhasználói és üzemeltetői állományának oktatásáról, elvégzi az irányadó
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon és határidőben a felhasználói és
üzemeltetői kézikönyvek, egyéb dokumentációk aktualizálását, s azok egy példányát a
frissített verziókkal együtt eljuttatja Megrendelő részére;
e) végrehajtja a Programrendszer jogszabályi változások szükségessé váló fejlesztéseit,
ennek során kidolgozza és alkalmazza a megfelelő változáskezelési eljárásokat;
f) Megrendelővel egyeztetett időpontban, havonta X alkalommal, alkalmanként X óra
időtartamban személyes helyszíni szakmai konzultációt biztosít;
g) elektronikus hibajelentő rendszert üzemeltet, amelyhez a Megrendelő által meghatározott
személyek számára hozzáférést biztosít.
Az Ajánlatkérőnek az e-Savaria projekt integrált közigazgatási informatikai alaprendszere és
annak egyes rendszerelemei által nyújtott komplex szolgáltatásokra, funkcionalitásokra
közigazgatási feladatai ellátásához folyamatosan szüksége van, egy új rendszer kifejlesztésre
irányuló közbeszerzési eljárás és annak teljesítési időszaka ellehetetlenítené Ajánlatkérő
munkáját, alapfeladata ellátását. Emellett a több, mint egy évtizede jól működő és az
ajánlatkérői igényekhez igazított, támogatásból megvalósult és a közpénzek felhasználásával
működtetett rendszer új rendszerrel való kiváltása nem lenne összeegyeztethető a gazdasági
ésszerűséggel sem. Egy új rendszer bevezetése ugyanis
-

új ügyviteli folyamatstruktúra kialakítását tenné szükségessé,
aránytalanul nagy műszaki ráfordítás-igényt keletkeztetne tekintve, hogy
 az e-Savaria alaprendszer követelményeit kielégítő rendszer környezet már
kialakításra került,
 az Ajánlatkérő felhasználói és üzemeltetői szervezete a Programrendszer
üzemeltetési feladataihoz szükséges kompetenciát megszerezte,
 az adatvagyon konverzió és adatvagyon migráció Ajánlatkérő számára jelentős
többletráfordítást keletkeztetne, mindemellett magában hordozná a konverzió
során várható adatvesztések kockázatát.

A fentieket alátámasztja, hogy a 2004-ben megkötött vállalkozási szerződés szerint a
Programrendszer megtervezése, megvalósítása és 16 hónapos üzemeltetése az akkori árakon
nettó 332.997.600 Ft összegű fejlesztést igényelt, ezzel szemben jelen közbeszerzési eljárás
szerinti beszerzési igények becsült értéke a meglévő rendszerre vonatkozóan 15 hónapra
mindösszesen nettó 22.000.000 Ft.
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Fentiek alapján az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének
kielégítésére. Mivel a Programrendszerre (és annak rendszerelemeire) vonatkozóan az
Ajánlatkérőnek csak használati joga van, ezért kizárólag a Programrendszer vonatkozásában
kizárólagos jogokkal rendelkező Geoview Systems Számítástechnikai Kft. igénybevételével
képes a beszerzési igénye megvalósítására. Ennek megfelelően a szerződés kizárólagos jogok
miatt kizárólag a Geoview Systems Számítástechnikai Kft-vel köthető meg.
Mindezek ismeretében megállapítható, hogy a verseny hiánya nem annak a következménye,
hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta
meg.
Egyidejűleg tájékoztatjuk T. Elnök Urat, hogy e tárgyban Ajánlatkérő korábban két
alkalommal, 2012. (ikt.szám: DT 97/2012.) és 2015. (ikt.szám: DT 899/2015.) években
indított az akkor hatályos Kbt. 94.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárást. A Közbeszerzési Döntőbizottság ezen eljárások lefolytatásával
kapcsolatban kifogást nem emelt.
Jelen eljárás becsült értéke: nettó 22.000.000 Ft
Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő neve, címe: Geoview Systems
Számítástechnikai Kft. 1037 Budapest, Királylaki u. 63., Cg. 01-09-075978, adószáma:
10543359-2-41) postacím: 1134 Budapest, Váci út 35/C. 5. em.
Mellékelten megküldjük a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását és az egyéb közbeszerzési dokumentumokat (ennek részeként a megkötendő
szerződés tervezetét, a Geoview Systems Számítástechnikai Kft. kizárólagossági nyilatkozatát
továbbá a Programrendszerre használati jogot keletkeztető vállalkozási és alvállalkozói
szerződéseket.
Mellékletek: ajánlattételi felhívás
egyéb közbeszerzési dokumentumok
szerződéstervezet
kizárólagossági nyilatkozat
előzmény szerződések

Szombathely, 2018. december 13.
Tisztelettel:
Dr. Balogh László Csaba
ügyvéd, felelős akkreditál közbeszerzési szaktanácsadó
az Ajánlatkérő megbízásából
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