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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 Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Inforex rendszer fejlesztése és
támogatása” tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2021. október 1. 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 „Inforex rendszer
fejlesztése és támogatása” tárgyban.
Ajánlatkérő – a hiánypótlást követően – csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának
alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.
Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott
gazdasági szereplővel, melyet Ajánlatkérő ajánlattételre hívott fel. Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya tekintetében.
Ajánlatkérő előadta, hogy a Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2016. október
11-én vállalkozási szerződést kötött az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel, amely szerződés alapján
2017. és 2018. évek során Ajánlatkérőnél bevezetésre került az Inforex Integrált Treasury rendszer (a
továbbiakban: Rendszer). A felek a szerződést 2017. december 18-án, 2018. március 29-én, 2018. június 29-én,
valamint 2018. augusztus 31-én módosították, majd a rendszer bevezetését követően annak továbbfejlesztése
és működtetésének támogatása érdekében hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárások
eredményeként 2018. június 6-án, majd 2020. szeptember 14-én támogatási keretszerződést kötöttek.
Ajánlatkérő nyilatkozata, valamint a becsatolt dokumentumok alapján megállapítható, hogy jelen beszerzés
csak és kizárólag olyan feladatokat foglal magában, amelyekre az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő
kizárólagos joga fennáll, illetve, amely feladatok ellátásához szükséges az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő kizárólagos jogának fennállása. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozatában
megerősítette, hogy a beszerzés tárgya vonatkozásában kizárólagos joga áll fenn a szerződés teljesítésének
teljes időtartama alatt.
Az Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának igazolása körében előadta, hogy a szükséges fejlesztések más
gazdasági szereplőtől történő megrendelésére – a védendő szerzői jogokra tekintettel – nincs jogi lehetősége,
a beszerzés tárgya szerinti feladatok megvalósítása a kizárólagos jog jogosultja által érhetők el. Ajánlatkérő
nyilatkozata alapján a Rendszer saját igényei szerint került kialakításra, más termékkel csak jelentős
többletköltséggel és időráfordítással járó fejlesztés eredményeként volna helyettesíthető. A jelenleg elérhető
ún. dobozos szoftverek nem tartalmazzák az Inforex Ajánlatkérő egyedi igényei alapján kifejlesztett minden
egyes funkcióját, ez jelentős testreszabási fejlesztést indukálna az ilyen termékek esetében, ami további
költségeket jelentene Ajánlatkérő számára, azaz nincs más olyan szoftver a piacon, amely teljes körűen
tartalmazná Ajánlatkérő üzleti igényeit.
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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
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