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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 Városligeti Ingatlanfejlesztő Zrt., mint ajánlatkérő (a továbbiakban:
Ajánlatkérő) javára „Riporting szoftver licenc beszerzése” tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2020. december 7. 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 „Riporting
szoftver licenc beszerzése” tárgyban.
Ajánlatkérő – a hiánypótlást 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, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg,
a kizárólagos jog a beszerzés valamennyi elemére kiterjed.
Ajánlatkérő előadta, hogy 2020. április 6-án a Liget beléptető rendszer,
valamint a Múzeum Mélygarázs parkolási rendszer integrációja céljából egy
köztes rétegként funkcionáló integrációs platform (a továbbiakban:
alapszoftver) beszerzése érdekében – versenyeztetési eljárás eredményeként
– szerződést kötött az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel.
Ajánlatkérő előadta, hogy a szoftver használatát követő fél év elteltével új –
tulajdonosi – elvárásként jelentkezett az az igény, hogy a 2021. üzleti érvre
vonatkozóan terv-tény riportok készüljenek az eladási adatokból, ekként
jelen beszerzési igénnyel az ajánlatkérő az alapeljárás során nem
számolhatott.
A jelen közbeszerzési eljárás tárgya az alapszoftverhez egy plusz
funkcionalitást biztosító kiegészítő modul beszerzése, mely segítségével az
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alapszoftverből származó nyers adatokat összesíteni, és riporting célokra
felhasználni lehet.
Az
ajánlattételre
felhívott
gazdasági
szereplő
kizárólagossági
nyilatkozatában megerősítette, hogy kizárólagos joggal rendelkezik a jelen
eljárás keretében beszerzendő riporting szoftverre vonatkozóan, amely
magában foglalja a szoftver forráskódját, továbbá kizárólagos jogosult az
alapszoftverhez fűződő szerzői jogok tekintetében is.
A reális alternatíva hiánya körében Ajánlatkérő előadta, hogy a riporting
szoftver a korábban beszerzett alapszoftverhez natívan integrált, így nem
szükséges egyedi fejlesztés az adatok feldolgozásához. Ajánlatkérő
nyilatkozata szerint más gazdasági szereplő csak jelentős költségek árán
tudná teljesíteni fejlesztési igényét, amely nincs összhangban a közpénzek
hatékony felhasználásának elvével, továbbá eltérő gazdasági szereplő
fejlesztése adatvesztési és üzemeltetetési kockázattal is járna.
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 18.
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