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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
HungaroControl Zrt., mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által
„NetBriefing 2.0 phase 4” tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2020. április 8. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a
Közbeszerzési Hatóságot, hogy a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos
közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kr.) 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjára
figyelemmel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „NetBriefing 2.0 phase 4”
tárgyban, továbbá – hiánypótlást követően – csatolta az eljárás jogalapjának
alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.
Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy
meghatározott gazdasági szereplővel, az R-SYS s.r.o.-val köthető meg, melyet
Ajánlatkérő ajánlattételre hívott fel.
Ajánlatkérő - tájékoztatása szerint - 2016. november 17. napján szoftverszállítási és
licenciaszerződést kötött az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel, melynek
alapján a szállító az internet briefing rendszer („Rendszer 1.0”) fejlesztését, leszállítását
és licencbe adását vállalta a Megrendelő részére. Ajánlatkérő a meglévő rendszerét az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel - 2017-ben - továbbfejlesztette (Internet
Briefing 2.0 rendszer). Jelen beszerzés célja az Internet Briefing 2.0 rendszer
továbbfejlesztése. Ajánlatkérői tájékoztatás értelmében a fejlesztés alapvetően az eddigi
üzemeltetési tapasztalatokra támaszkodik, egyúttal feltétel az is, hogy a rendszer
továbbra is teljesítse a nemzetközi elvárásokat, az Európai Unió 73/2010/EU számú
rendeletében foglalt és az LSSIP-ben vállalt kötelezettségeket.
A megküldött dokumentumok tartalma szerint a beszerzés tárgyát képező rendszer
vonatkozásában az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos joga teljes
mértékben kiterjed a beszerzés tárgyát képező rendszer frissítésére, módosításra,
illetve – a kompatibilitás biztosítása céljából – a hardver meghatározására, amelyre
telepítik.
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Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítható,
hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének
kielégítésére, valamint, hogy 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 az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben és a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi.
Budapest, 2020. április 20.
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