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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 Budapest Közút Zrt., mint ajánlatkérő (a továbbiakban:
Ajánlatkérő) által „Budapesti közúti forgalomirányító központ Sitraffic Scala rendszerének szoftver és
hardver frissítése az elérhető legújabb verzióra” tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás

Ajánlatkérő 2021. február 26. 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 „Budapesti közúti
forgalomirányító központ Sitraffic Scala rendszerének szoftver és hardver frissítése az elérhető legújabb verzióra”
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 és műszaki-technikai sajátosságok miatt
kizárólag egy, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg.
Ajánlatkérő előadta, hogy 2012 óta használja a Sitraffic Scala forgalomirányító rendszert (továbbiakban:
Rendszer) és a hozzá kapcsolódó hardvereket. A jelen beszerzési eljárás célja a már elavult, rendszerbiztonsági
szempontból tovább nem üzemeltethető szoftver és annak működtetéséhez szükséges hardver állomány
komplex frissítése. Ajánlatkérő előadta, hogy a verzióváltás kapcsán megvalósuló fejlesztési feladatokkal
biztosítható a forgalomirányító központ középtávú, stabil, a növekvő forgalmi- és funkcionális igényeket is
kielégítő, informatikai szempontból biztonságos működtetése.
Ajánlatkérő igazolta, hogy a megjelölt szoftver tekintetében az összes vonatkozó forráskód és fejlesztési
dokumentáció tulajdonosa, azokkal kizárólag ő rendelkezik. Magyarországon kizárólag az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplő jogosult továbbfejlesztésre, upgrade-re, update-re, szoftveres bővítésre a beszerzés
teljes időtartama alatt, valamint az azt követő jótállási időszakban.
Ajánlatkérő előadta, hogy Budapest teljes közúti közlekedését irányító forgalomirányító központ fejlesztését és
kialakítását a Rendszer gyártója végezte el. A komplex Rendszer azóta többször esett át átalakításon és
fejlesztésen, melyre minden alkalommal a gyártó magyarországi leányvállalatával kötött szerződést.
Ajánlatkérő bemutatta, hogy a gyártó leányvállalatának jogutódja – a 2018. március 29. napján aláírt szétválási
szerződés alapján - az ajánlattételre felhívott gazdasági társaság lett, akire a szétválással egyidejűleg a Mobilitás
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Üzletágához tartozó szellemi alkotásokhoz fűződő szerzői jogok is átszálltak. Ezen átszálló jogok közé tartoznak
a 2012-ben telepített Rendszerhez kapcsolódó szerzői- és szoftverjogok.
Ajánlatkérő a kiválási szerződésével és kizárólagossági nyilatkozatával is igazolta, hogy a Rendszer szerzői
jogaival az ajánlattételre felhívott gazdasági társaság rendelkezik. A beszerzés tárgyát képező Rendszer
vonatkozásában az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos joga valamennyi szerzői jogi elemre,
így a többszörözésre, az átdolgozásra, a feldolgozásra, a fordításra, illetve a szoftver bármely más módosítására,
valamint ezek eredményének többszörözésére is teljes mértékben kiterjed.
Ajánlatkérő a kizárólagos jog alátámasztása mellett részletesen bemutatta, hogy melyek azok a műszakitechnikai sajátosságok, amelyekre hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárását alapozza. E körben előadta, hogy a
közúti számítógépes forgalomirányítás egy zárt rendszer, a vezérlő számítógépektől a szabályozó, a
hibafelismerő és kezelő szoftvereken át a folyamatperifériákon keresztül, az átviteli utakon kommunikációt
biztosító hardver elemekkel együtt, egészen a terepi berendezések illesztő egységéig. Komplexitásából,
valamint a forgalomirányítás, mint funkció által elvárt megbízhatósági és biztonsági szintből következően a
rendszer alapvető műszaki jellemzője, hogy a különféle hardver- és szoftver elemek zárt, szerves egységben
együttműködve valósítják meg az elvárt funkcionalitást. A komplex, zárt Rendszer - amely teljes egészében a
kizárólagos jogokkal védett szoftverekhez lett kialakítva és optimalizálva - egyetlen eleme sem cserélhető vagy
helyettesíthető más termékkel. Ezen túlmenően a felépülő Rendszernek a változásokkal nem érintett valós idejű
vezérléssel is együtt kell működnie, amely az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogával
védett termék.
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 a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi a Kbt. 103. § (4)
bekezdésének megfelelően.
Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban
Tisztelettel:
A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság Szervezeti és
Működési Szabályzatán alapul.
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