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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 Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mint ajánlatkérő (a továbbiakban:
Ajánlatkérő) által „SAS Detection and Investigation for Government” tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2021. augusztus 4. 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 „SAS Detection and
Investigation for Government” 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 meghatározott
gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő
kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya tekintetében.
Ajánlatkérő előadta, hogy a SAS alapú Rugalmas Adóellenőrzési Döntéstámogató és Adatbányászati Rendszert
(RADAR, továbbiakban: Rendszer) 2009-ben helyezte üzembe, amely Rendszer az Ajánlatkérő
kockázatelemzési feladatait szolgálja ki. Az egyre bonyolultabb feladatok ellátása szükségessé tette egy új
infrastruktúra beszerzése mellett a „SAS Detection and Investigation for Government” licenc beszerzését 2020-ban,
mely licencet az „Online számlaadat-szolgáltatáshoz kapcsolódó beszerzés” tárgyban a védelmi és biztonsági
célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény VI. része szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
eredményeképpen megkötött szerződés opcionális részének lehívása útján szerezte be a szerződés időpontjában
kizárólagos joggal rendelkező gazdasági társaságtól A Rendszer annak bevezetése óta magas szinten és
hatékonyan támogatja a preventív kockázat kezelési tevékenységet, és a valós idejű anomália detekciót.
Ajánlatkérő megküldte a Közbeszerzési Hatóság részére az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő által,
illetve a Rendszer gyártója és a licencek egyedüli és kizárólagos forgalmazója által kiállított kizárólagossági
nyilatkozatokat.
Ajánlatkérő bemutatta, hogy a Rendszer tekintetében a szerzői jogokkal kizárólagosan a gyártó rendelkezik,
aki Magyarország területén 2021. január 1. napját követően kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő részére adott forgalmazási jogot a magyarországi kormányzati és állami ügyfelek részére.
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Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében előadta, hogy a Rendszer a SAS szoftverek és licencek
alapján működik, amelynek 2020 óta részét képezi a „SAS Detection and Investigation for Government” licenc is,
így az más gyártó egyéb termékével nem váltható ki, mivel az nem lenne kompatibilis a Rendszer alapjául
szolgáló további SAS szoftverekkel és licencekkel. A licenc megújításának elmaradása a SAS szoftverének
leállását eredményezné, továbbá a központi irányítása és a megyei kockázatelemzés hatékonyságára negatív
hatással lenne, amely közvetve a beszedhető állami bevételek beszedésének hatékonyságát csökkentené.
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.
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