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Iktatószám: 32000‐1/248/2022 
 

AZ IDOMSOFT ZRT. 2022. ÉVI INTÉZKEDÉSI TERVE 
 

az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről 
szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelően 

 
 
1. Az intézkedési terv szükségességének oka 
 
1.1. A  2022.  március  15.  napján  hatályba  lépett,  az  egyajánlatos  közbeszerzések  számának 

csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
KR.) 5. § (1) bekezdésének első mondata szerint „ha egy ajánlatkérő esetében az egyajánlatos 
közbeszerzések aránya – az uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzések körében – a 
tárgyévet megelőző  naptári  évben  a  20%‐ot meghaladta,  az  ajánlatkérő  köteles  a  tárgyévre 
vonatkozóan  intézkedési  tervet  (a  továbbiakban:  intézkedési  terv)  készíteni  az  egyajánlatos 
közbeszerzései  számának  csökkentésére  vonatkozóan,  az  adott  évre  irányadó  közbeszerzési 
tervére figyelemmel”.  
 
A KR. 5. § (3) bekezdése értelmében „az ajánlatkérő az (1) bekezdés szerinti intézkedési tervben 
megvizsgálja és bemutatja különösen azt, hogy milyen lehetséges okai voltak a vizsgált évben az 
egyajánlatos  közbeszerzések  magas  számának  a  közbeszerzési  eljárásai  során,  milyen 
intézkedéseket  tesz,  illetve milyen  beszerzési  gyakorlatot  kíván  alkalmazni  annak  érdekében, 
hogy  a  tervezett  beszerzéseinél  biztosítsa  a  lehető  legnagyobb  versenyt,  és  az  egyajánlatos 
közbeszerzéseinek a száma a lehető legalacsonyabb szintre csökkenjen.” 
 
A  KR.  10.  §  (2)  bekezdése  szerint  az  intézkedési  tervet  az  annak  elkészítésére  kötelezett 
ajánlatkérő első alkalommal 2022. április 30‐ig készíti el és teszi közzé honlapján. 

 
1.2. A Miniszterelnökség közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkára 2022. március 7. 

napján,  KSZ‐57/21‐39/2022.  iktatószámon  kelt  levelében  arról  tájékoztatta  az  IdomSoft 
Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, hogy nevezett ajánlatkérő 2021. évben 5 
darab  uniós  értékhatárt  elérő  értékű  közbeszerzést  folytatott  le,  amelyből  az  egyajánlatos 
közbeszerzések száma 2 darab, aránya 40,0% volt. 

 
A  fentieknek  megfelelően  az  IdomSoft  Informatikai  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  (a 
továbbiakban: ajánlatkérő) jelen intézkedési tervet teszi közzé. 
 
 
2. Az egyajánlatos közbeszerzések magas arányának lehetséges okai 
 
2.1.  Ajánlatkérő  2021.  évben  mindösszesen  2  darab  olyan  közbeszerzési  eljárást  folytatott  le, 

amelynek becsült értéke az uniós értékhatárt elérte, és amelyben csak 1 darab ajánlat érkezett 
be. 
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Ezen eljárások és alapadataik a következők: 
 
a) A közbeszerzés  

tárgymegjelölése: „JSZP üzemeltetés támogatási feladatok ellátása” 
becsült értéke: 84.000.000 Ft 
az eljárás fajtája: uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt eljárás 
eljárást megindító hirdetményének száma: 2021/S086‐222565 
megkezdésének időpontja: 2021. április 28. 
nyertes ajánlattevő megnevezése: Nullpointer Korlátolt Felelősségű Társaság 

 
b) A közbeszerzés  

tárgymegjelölése: „AOC‐hoz szükséges audiovizuális eszközök beszerzése” 
becsült értéke: 100.000.000 Ft 
az eljárás fajtája: uniós eljárásrendben lefolytatott gyorsított nyílt eljárás 
eljárást megindító hirdetményének száma: 2020/S195‐471025 
megkezdésének időpontja: 2020. október 02. 
nyertes ajánlattevő megnevezése: Streamnet Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

 
2.2.  Az egyajánlatos közbeszerzések lehetséges okai az alábbiak. 

 
Az  első  esetben  a  közbeszerzés  tárgya  a  Jármű  Szolgáltatási  Platform  (JSZP)  alkalmazás 
tekintetében  üzemeltetés‐támogatás,  karbantartás‐támogatás,  rendszerkövetés,  valamint 
kapcsolódó  szolgáltatások  teljeskörű  ellátása  volt. A  közbeszerzési  tárgy  specialitása,  a  JSZP 
alkalmazás  specifikuma  lehetett  az  oka  annak,  a  közbeszerzési  eljárásban  csak  egy  ajánlat 
érkezett, hiszen: 
 
a) ajánlatkérő a közbeszerzését megfelelően előkészítette: 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  alapján  a  Digitális  Kormányzati 
Ügynökség  a  beszerzési  igényt  – melynek  része  volt  a műszaki  leírás  és  a  becsült  érték 
alátámasztása  is  –  megfelelőnek  minősítette,  a  beszerzési  igénnyel  kapcsolatosan  az 
Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács sem tett észrevételt; 

b) ajánlatkérő  a  lehető  légszélesebb  körű  verseny  biztosítása  érdekében  uniós  nyílt  eljárás 
keretében valósította meg beszerzését; 

c) ajánlatkérő  nem  határozott  meg  az  eljárásban  versenyt  szűkítő  feltételeket:  az  ügyben 
kiegészítő tájékoztatás‐kérés nem érkezett, nem volt előzetes vitarendezés, jogorvoslat. 

 
Ajánlatkérő alappal bízhatott abban, hogy a közbeszerzésben több ajánlat fog érkezni. 
 
A második  esetben az eljárásfajta megválasztása és  az  azzal  járó  rövid  ajánlattételi  határidő 
lehetett az oka annak, hogy csupán egy ajánlat érkezett be.  
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A gyorsított  eljárás megválasztását  azonban objektív  körülmények  indokolták. Ajánlatkérő új 
bérleménybe költözött, amely  ingatlan belső kialakítása az  ingatlan bérbeadójának a feladata 
volt, és az szorosan összefüggött az audiovizuális eszközök konfigurációjával és felszerelésével. 
Az  ingatlan  belső  kialakításának  előrehaladtával  álltak  rendelkezésre  azok  a  műszaki 
követelmények, amelyek alapján a közbeszerzés műszaki leírása meghatározhatóvá vált, ezért 
nem gyorsított eljárás esetén a Kbt. 81. § (7) bekezdésében meghatározott határidők nem lettek 
volna betarthatók. 
 
 
3.  A  2022.  évben  végrehajtandó,  az  egyajánlatos  közbeszerzések  csökkentését  célzó 
intézkedések 
 
3.1.  A  2.  pontban  írt  tapasztalatból  kiindulva,  ajánlatkérő  a  2022.  évben  kiemelten 
törekedni fog arra, hogy – minél gondosabb tervezéssel – elkerülje az olyan váratlanul előálló, 
sürgős helyzeteket, amelyek szükségszerűvé teszik a gyorsított eljárás alkalmazását.  
 
Felelős: valamennyi szervezeti egység vezetője (belső szabályozó szerint) 
Határidő: az informatikai fejlesztési és beszerzési tervre: 2022.09.30. 
 
3.2.  Ajánlatkérő  javítani  kíván  a  szervezetén  belüli  információáramlás  hatékonyságán 
annak  érdekében,  hogy  a  közbeszerzés  előkészítésébe  a  közbeszerzési  szakterület  mielőbb 
bevonásra kerüljön, és ezáltal az előkészítés hatékonyabb, végső soron pedig gyorsabb legyen, 
ezáltal  hosszabb  időtartamot  hagyva  az  eljárások  lebonyolítására,  az  ajánlattételre.  Ennek 
érdekében ajánlatkérő felülvizsgálja Beszerzési és közbeszerzési eljárási utasítását. 
 
Felelős: Jogi és beszerzési divízió vezetője 
Határidő: 2022.12.31. 
 
3.3.  Ajánlatkérő  célja  a  közbeszerzési  tudatosság  növelése  a  szervezetben  annak 
érdekében,  hogy  a  közbeszerzéseket  kezdeményező  szakterületek  jobban  ismerjék  a 
közbeszerzési  szempontokat.  Ajánlatkérő  közbeszerzési  szakterülete  ehhez  a  célkitűzéshez 
kapcsolódóan belső képzéseket tervez, workshopokat tart, melyek tematikájának része – többek 
között – a műszaki leírás előkészítése, a versenyt esetlegesen szűkítő megfogalmazásokra, nem 
követendő gyakorlatokra vonatkozó figyelemfelhívás, jó és rossz példák bemutatása. 
 
Felelős: Jogi és beszerzési divízió vezetője 
Határidő: folyamatos 
 
3.4.  Ajánlatkérő  megvizsgálja  a  közbeszerzési  műszaki  leírások  szervezeten  belüli 
minőségbiztosításának  lehetőségét.  Ez  utóbbi  személyi‐  és  tárgyi  kapacitások  függvénye, 
továbbá  –  bevezetése  esetén  –  hatékony  eljárásrendet  igényel,  annak  érdekében,  hogy  ne 
eredményezze az eljárások előkészítésének indokolatlan elhúzódását (a vizsgálatból származó 
előnyök  és  a  vizsgálat  időigénye  egymással  arányban  kell,  hogy  álljon).  Ennek  érdekében 
ajánlatkérő felülvizsgálja Beszerzési és közbeszerzési eljárási utasítását. 
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Felelős: Jogi és beszerzési divízió vezetője 
Határidő: 2022.12.31. 
 
3.5.  Ajánlatkérő kiemelten fontosnak tartja és intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy 
a közbeszerzések lebonyolításában résztvevő személyi állomány (közbeszerzés tárgya szerinti, 
közbeszerzési,  pénzügyi  és  jogi  szakértelem)  megfelelő  létszámban  és  minőségben  a 
rendelkezésére  álljon.  Erre  figyelemmel  ajánlatkérő  ezen  személyi  kört  folyamatosan  képezi, 
támogatja  a  résztvevők  önképzését,  tudásmegosztásra  irányuló  kezdeményezéseit. 
Gondoskodik  arról,  hogy  a  feladatellátáshoz  szükséges  és  tervezett  álláshelyei  megfelelő 
szakemberekkel kerüljenek betöltésre.  
 
Felelős: Jogi és beszerzési divízió vezetője és HR divízió vezetője (belső szabályozó szerint) 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
 
Kelt, Budapesten elektronikus aláírás szerint. 
 
 
Az intézkedési tervet jóváhagyom: 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
Hrubi Orsolya 

gazdasági vezérigazgató‐helyettes 
IdomSoft Zrt. 

 
 

……………………………………………… 
Bányai Zsolt Krisztián 

operatív vezérigazgató‐helyettes 
IdomSoft Zrt. 
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