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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 BKM Budapesti Közművek Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által 
„Flottamenedzsment eszközök üzemeltetéséhez szükséges flottafelügyeleti szolgáltatások és 
opcionálisan flottamenedzsment eszközök beszerzése” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. szeptember 24. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdése c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást 
indít „Flottamenedzsment eszközök üzemeltetéséhez szükséges flottafelügyeleti szolgáltatások és 

opcionálisan flottamenedzsment eszközök 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 műszaki-technikai sajátosságok, valamint kizárólagos jog védelme miatt 
kizárólag egy, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő csatolta az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogáról szóló nyilatkozatát a beszerzés tárgya 

tekintetében annak teljes időtartamára vonatkozóan. 

Ajánlatkérő igazolta, hogy korábbi – 2013. évben folytatott – közbeszerzési eljárása eredményképpen 
szolgáltatási szerződést kötött flottamenedzsment eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások 

tárgyban, amelynek keretében az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő az általa kifejlesztett, 

gyártott szoftver és hardver elemeket szállított ajánlatkérő részére.  

A jelen döntéssel érintett közbeszerzési eljárás tárgya az ajánlatkérőnél jelenleg üzemelő 800 darab 
járművet és célgépet (opcionális mennyiségként további 50 db járművet és célgépet) magába foglaló 

GPS alapú flottafelügyeleti rendszer üzemeltetése a szoftver környezet és annak hardver eszközeinek 

biztosításával a telepített, saját tulajdonú GPS nyomkövető eszközök igénybe vételével.  

Ajánlatkérő előadta, hogy a jelenleg üzemelő flottafelügyeleti rendszer alapját a járművekbe szerelt 
Navsky Nova típusú fedélzeti eszközök jelentik. Ezen nyomkövető GPS eszközök az ajánlattételre 
felkért gazdasági szereplő saját egyedi fejlesztésű, saját gyártmányú egységei. Az adatgyűjtéshez, 

adattovábbításhoz és adattároláshoz szükséges szoftverek is a szállító saját fejlesztésű és saját tulajdonú 
programjai. Ajánlatkérő célgépei által végzett speciális munkafolyamatok adatait egyedi fejlesztésű 
technológia segítségével rögzíti a speciálisan kiépített hardver és szoftver környezet. Az 
üzemeltetéshez szükséges forráskód, know-how és tapasztalat egyaránt és kizárólag a fejlesztő és 

jelenlegi szolgáltató, az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő tulajdonában van.  
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Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében bemutatta, hogy a kizárólagosság okán más 
gazdasági szereplő nem képes a tárgybani rendszert üzemeltetni. Bemutatta továbbá, hogy egy teljesen 
új rendszer kiépítése jelentős többlet költséggel járna, valamint gazdaságossági, ésszerűségi és 
kockázati szempontokat is figyelembe véve hozta meg azt a döntést ajánlatkérő, hogy a jelenleg 
működő rendszerét kívánja a továbbiakban üzemeltetni, míg az esetleges Európai Uniós forrás 
bevonása, illetve a Támogató RFID rendszer megvalósítását támogató döntés meg nem születik a 

Budapest Főváros Önkormányzatánál egy új flottafelügyeleti rendszer kiépítésére vonatkozóan.  Az új 
célgépekhez szükséges flottafelügyeleti rendszer (új eszközök vásárlása) és más rendszerbe történő 
integrálása nem praktikus, mivel Ajánlatkérő jelenlegi rövid távú tervei között szerepel az elektronikus 

menetlevél testre szabott bevezetése. 

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 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető, kiadmányozó 
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