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Iktatószám: HNT-00163/12/2021 

Ügyintéző: dr. Nagy Dávid 

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 BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Honeywell EBI rendszer 

főverzió upgrade” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. szeptember 13. 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 

„Honeywell EBI rendszer főverzió upgrade” 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 jog védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági 

szereplővel köthető meg, amelyet Ajánlatkérő ajánlattételre hívott fel. Az Ajánlatérő csatolta az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogát alátámasztó nyilatkozatát. 

Ajánlatkérő előzményként bemutatta, hogy a távfelügyeleti rendszer bevezetése érdekében 2012-ben 

közbeszerzési eljárást bonyolított le, amelynek eredményeként nyertes ajánlattevőként az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplő végezte el az első ütem kivitelezési munkáit. A projekteben valósult meg a 

mintegy 3500 db ajánlatkérői üzemeltetésben álló hőközpont közül 700 helyi irányítástechnikai fejlesztése, a 

telekommunikációs kapcsolatok és felügyeleti rendszer központi hardver és szoftverkörnyezetének 

kialakítása is. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő felügyeleti szoftverként az ún. Enterprise 

Building Integrator (EBI) termékét (a továbbiakban: EBI szoftver) szállította és üzemelte be. A bevezetés során 

sor került a felügyeleti szoftver és a vállalatirányítási rendszer közötti adatkapcsolatok kialakítására is, így a 

szoftver a vállalatműködés szerves részévé vált. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy beszerzése az általa használt hőközpontüzemeltetési távfelügyeleti rendszer 

felügyeleti szoftverének (EBI szoftver) verzióváltására irányul. Ajánlatkérő a verzióváltás szükségességének 

okát abban jelölte meg, hogy a verzióavulás következtében jelentősen megnőtt az üzemfolytonosság 

sérülésének kockázata, másrészt tényleges funkcióvesztések következtek be, mivel az EBI szoftvernek, 

valamint működési környezetet jelentő szerver operációs és adatbáziskezelő rendszerének megszűnt a 

gyártói támogatása. 
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Ajánlatkérő bemutatta, hogy jelen beszerzési igényét a kizárólagos jog fennállása miatt – melyet az általa 

2012-ben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött alapszerződés és a kizárólagossági 

nyilatkozat bemutatásával igazolt – csak és kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő teljesítheti. 

A reális alternatíva hiánya körében Ajánlatkérő előadta, hogy az EBI szoftver upgrade, vagyis maga a 

szolgáltatásmegrendelés a teljes távfelügyeleti rendszer egy bizonyos részét érinti, így a teljes hőközponti 

távfelügyeleti rendszer, valamint a kapcsolati részét képező EBI szoftverrendszer cseréje – sem műszaki-

szakmai, sem gazdasági szempontból – nem indokolt és hasonló léptékű mérnöki munka ráfordítással nem 

is lehetséges, egy új rendszer kivitelezése rendkívüli többletköltségeket jelentene. 

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 és megbízásából: 

dr. Szeiffert Gabriella 

Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető, kiadmányozó 
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