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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 Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „KRÉTA Fenntartási feladatok ellátását támogató
elektronikus ügyintézési, munkafolyamat kezelő és nyilvántartó rendszer rendszermodul paraméterezése,
bevezetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyban indított

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

Indokolás
Ajánlatkérő 2021. október 12. 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
„KRÉTA Fenntartási feladatok ellátását támogató elektronikus ügyintézési, munkafolyamat kezelő és nyilvántartó
rendszer rendszermodul paraméterezése, bevezetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyban.
Ajánlatkérő – 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, 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 előadta, hogy a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja szerint a 2. § b) pontja alapján közfeladatai körében a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programmal kapcsolatos feladatai keretében közreműködik a
GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosítószámú, „Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt (a
továbbiakban: projekt) végrehajtásában.
Ajánlatkérő bemutatta, hogy az Ajánlatkérő és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a
továbbiakban: NSZFH) között 2021. június 18. napján kötött konzorciumi megállapodás szerint – a projekt
részeként – pilot jelleggel kerül sor a szakképzési centrumok oktatóinak digitális kompetenciafejlesztési
programjára. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Szkr.) 305. § (1) bekezdése szerint a Kormány szakképzési államigazgatási szervként az NSZFH-t jelöli ki.
Ennek keretében az NSZFH ellátja – az Szkr. 299. §-ában rögzítettek szerint – a regisztrációs és tanulmányi
alaprendszer üzemeltetését, továbbá gondoskodik annak fejlesztéséről. A projekt részeként sor kerül a
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kompetenciafejlesztési képzésben résztvevők számára tabletek beszerzésére, valamint a program
nyilvántartási rendszerének kialakítására. Míg a tabletek beszerzését – egy külön tevékenység keretében –
az NSZFH végzi, addig a konzorciumi megállapodás szerint – a nyilvántartási rendszer kialakítása, azaz a
KRÉTA Fenntartási feladatok ellátását támogató elektronikus ügyintézési, munkafolyamat kezelő és
nyilvántartó rendszer (a továbbiakban KRÉTA FELTÁR) rendszermodul beszerzése az Ajánlatkérő feladata,
amely jelen eljárás tárgyát képezi. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 128. § (9) bekezdése szerint a
regisztrációs és tanulmányi alaprendszerként a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer
szakképzési és felnőttképzési modulját kell használni. Így a KRÉTA FELTÁR rendszermodulnak a
vonatkozó jogszabályokból fakadóan, valamint a párhuzamos nyilvántartások vezetésének elkerülése
érdekében a Neptun KRÉTA Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer meglévő
nyilvántartásaira, adatbázisára szükséges épülnie.
Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében úgy nyilatkozott, hogy a Neptun KRÉTA rendszer
működési modellje nagymértékben eltér a hazai és a nemzetközi piacon lévő Intézmény Adminisztrációs
Rendszerektől (IAR), mert nem elsősorban az intézményi működést helyezi előtérbe, hanem a fenntartói
működést támogatja hatékonyan és eredményesen. Így a piacon nincs másik olyan termék, amely olyan
mélységű adatszolgáltatási, működési modellt képes lenne megvalósítani, továbbá amelyhez olyan elemi
szintű jogosultsági rendszer párosulna, hogy az adatok hozzáférése minden elvárásnak megfeleljen.
A Kúria Kfv.III.37.158/2015/11. számú jogerős ítélete rögzítette, hogy a NEPTUN Egységes Tanulmányi rendszer
olyan sajátosságokkal rendelkezik, amellyel más tanulmányi rendszer nem kompatibilis, továbbá
megerősíttette, hogy az kizárólagos jogok védelme alatt áll.
A fentiekből megállapítható, hogy az Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési
igényének kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak következménye, hogy az 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.
Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban
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