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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 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. mint ajánlatkérő (a
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „MNV Zrt. Poszeidon iratkezelő rendszer
3.0” tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2020. november 19. 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 „MNV Zrt. Poszeidon iratkezelő rendszer 3.0” tárgyban.
Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívást követően a Kbt. 103. § (1) bekezdésének
megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát
igazoló dokumentumokat.
Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag
egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállását a
beszerzés tárgya tekintetében.
Ajánlatkérő bemutatta, hogy 2013. december 2. napján KÉ 20719/2013.
számon közbeszerzési eljárást indított Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer
beszerzésére. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen szerződést kötött az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel, mint nyertes ajánlattevővel.
A jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Poszeidon EKEIDR Irat- és
Dokumentumkezelő Rendszer (a továbbiakban: Rendszer) jogkövetése,
verziókövetése, supportja és fejlesztése.
Ajánlatkérő igazolta, hogy a Rendszer szerzői jogainak és a szoftverek
forráskódjainak kizárólagos tulajdonosa az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő. Ajánlatkérő örökös felhasználói licenccel rendelkezik a Rendszerre
vonatkozóan. A Rendszer bármilyen megváltoztatását, módosítását,
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valamint a szoftverkövetési és támogatási szolgáltatást egyedül a
kizárólagos jog tulajdonosa tudja teljesíteni.
A reális alternatíva hiánya körében Ajánlatkérő előadta, hogy beszerzési
igényét - jelen rendszer további használata helyett - csak a teljes rendszer
cseréjével,
egy
új
ügyiratkezelő/iktatóprogram
bevezetésével,
implementálásával, fejlesztésével elégíthetné ki, amely gazdaságilag
ésszerűtlen lenne, mint a már működő Poszeidon rendszer IT támogatási,
verziókövetési és fejlesztési költségei.
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 az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben és a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi.
Budapest, 2020. december 2.
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