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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 Magyar Állami Operaház, mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Andoc rendszer fejlesztése, support és licencek” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. október 15. 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 
„Andoc rendszer fejlesztése, support és licencek” 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 az eljárással érintett Andoc rendszert (a továbbiakban: Rendszer) 2017. augusztus 
18-a óta használja, melyet a vonatkozó szerződés bemutatásával igazolt. A Rendszer beüzemelését követően 
keletkezett szerződések útján Ajánlatkérő igazolta, hogy a jogtulajdonos gazdasági szereplő a 
rendszertámogatás és support tevékenység mellett különböző fejlesztéseket is végrehajtott az elmúlt 
években, a Rendszert Ajánlatkérő igényeinek megfelelően szabták testre. 

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 Rendszer esetleges kiváltását 
csak egy új rendszer (elektronikus iktatószoftver és dokumentumkezelő rendszer) bevezetésével lehetne 
megvalósítani, ami a költségek megsokszorozódásával járna, mivel az Ajánlatkérőre való testre szabáson 
felül új fejlesztéseket, egyéb szakrendszerekhez kötődő interface-ek kiépítését is igényelne. Az eddigi 
tapasztalatok alapján mintegy 6-8 hónapos átfutási idővel lenne megvalósítható egy új rendszer bevezetése, 
miközben a folyamatos és üzemszerű működés az iratkezelés területén nem lenne biztosított. Más gazdasági 
szereplő csak jelentős és Ajánlatkérőre áthárított költségek árán tudná teljesíteni a fejlesztési igényeket, amely 
nincs összhangban a közpénzek hatékony felhasználásának elvével, továbbá eltérő gazdasági szereplő 
fejlesztése adatvesztési és üzemeltetetési kockázattal is járna. 
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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 

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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