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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 az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága, mint 

ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási 

Rendszerhez támogatási szolgáltatások biztosítása, elektronikus bizonylatkezelő modul bevezetése és 

üzemeltetése” tárgyban indított  

 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

 

Indokolás 

 

Ajánlatkérő 2021. január 21. 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 „CT-EcoSTAT 

Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszerhez támogatási szolgáltatások biztosítása, elektronikus 

bizonylatkezelő modul bevezetése és üzemeltetése” 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 műszaki-technikai sajátosság és kizárólagos jogok fennállása miatt 

kizárólag egy, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. 

 

Ajánlatkérő előadta, hogy a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény alapján 

gyakorolja az általa működtetett központi költségvetési szervként működő kutatóhelyek felett az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-a szerinti irányítási hatásköröket, és ellátja a kutatóhelyek 

igazgatási és ellenőrzési feladatait. Ajánlatkérő és az általa működtetett központi költségvetési szervként 

működő kutatóhelyek a CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási szoftverterméket alkalmazzák a 

jogszabályban előírt számviteli nyilvántartási és beszámolási kötelezettségeik teljesítésére, valamint Ajánlatkérő 

igazgatási és ellenőrzési feladatainak támogatására. 

 

Ajánlatkérő előadta tovább, hogy a CT-EcoSTAT Integrált Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer (továbbiakban: 

Rendszer) bevezetését a Magyar Tudományos Akadémia, mint az Ajánlatkérő jogelődje kezdte meg 2006-ban, 

ezt követően pedig fokozatosan kiépítésre került az irányítása alatt álló intézményekben.  A jelen közbeszerzési 

eljárás tárgya a Rendszer működéséhez szükséges támogatási szolgáltatások biztosítása, valamint az 

elektronikus bizonylatkezelő modul bevezetése. 
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Ajánlatkérő megküldte a Közbeszerzési Hatóság részére az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 

kizárólagossági nyilatkozatát, valamint nyilatkozott arról, hogy Ajánlatkérő részére a forráskód nem került 

átadásra, mivel az súlyosan sértené a gazdasági szereplő üzleti érdekeit. 

 

Ajánlatkérő nyilatkozott arról, hogy a Rendszer Ajánlatkérő által korábban bevezetett funkcionális területeinek, 

moduljainak támogatási, illetve továbbfejlesztési feladatait csak a forráskód teljes jogaival, illetve a forráskód 

módosításának képességével rendelkező gazdasági szereplő tudja ellátni, amelynek tekintetében az 

intézményhálózat sajátos gazdálkodási működésével kapcsolatos információkkal, tudással az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplőn kívül a piacon jelenleg más gazdasági szereplő nem rendelkezik. 

 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy egy teljesen új rendszer bevezetése a beszerzési igény tekintetében nem jelent reális 

alternatívát, mert a jelenleg működő rendszer fenntartása helyett egy teljesen új rendszer beszerzése jelentős 

többletkiadással járna, mely nem reális megoldás. 

 

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 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. 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében: 

dr. Szeiffert Gabriella 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető, kiadmányozó 
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