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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 az Energiatudományi Kutatóközpont, mint 

ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „3DExperience és 

CATIA V5 szoftverek beszerzése” tárgyban indított  

 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2020. október 8. 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 

„3DExperience és CATIA V5 szoftverek beszerzése” tárgyban. 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés műszaki-technikai 

sajátosságok és kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg, a 

kizárólagos jog a beszerzés valamennyi elemére kiterjed. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy nemzetközi együttműködés keretében 

kutatás-fejlesztési tevékenységet folytat szabályozott fúziós 

energiatermelés megvalósításának témakörében, mely kutatáshoz 

elengedhetetlenül szükségesek a Dassault Systemes Gmbh cég 

3DExperience és CATIA V5 szoftverei. Előadta továbbá, hogy 

Ajánlatkérő Fúziós Plazmafizika Laboratóriuma fúziós 

energiatermelés megvalósítása témakörben laboratóriumi feladatok 

ellátására vonatkozó feladatot nyert el 2020. szeptemberében az ITER-

től (International Thermonuclear Experimental Reactor – Nemzetközi 

Kísérleti Termonukleáris Reaktor). Ajánlatkérő nyilatkozata szerint a 
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kutatásban részt vevő mérnökcsoportok kezdetek óta a CATIA V5 

tervezőrendszert és termékciklust menedzselő szoftvereit 

(3DExperience) használják. Az együttműködést és a megvalósítandó 

feladatot szabályozó keretszerződés technikai specifikációjának 13. 

pontja rögzíti, hogy minden vektoros rajzolószoftver (a továbbiakban: 

CAD) modellt, vagy rajzot CATIA V5 kompatibilis formában kell 

Ajánlatkérőnek biztosítania. Ebből következik, hogy a szoftverek 

hiányában Ajánlatkérő szerződéses kötelezettségeit nem tudja ellátni. 

Ajánlatkérő a 3DExperience szoftver kapcsán úgy nyilatkozott, hogy 

szüksége van egy termékéletciklus menedzselő szoftverre az ITER-rel 

történő adatkommunikációhoz, mely jelen esetben a 3DExperience. A 

nyilatkozat szerint jelentős adat és információvesztés nélkül csak 

3DExperience képes Ajánlatkérő beszerzési igényének és a 

nemzetközi előírások kielégítésre.   

Ajánlatkérő előadta, hogy a fent leírt kutatás-fejlesztési projektben a 

rá szabott feladat elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges a 

beszerzés tárgyát képző szoftverek beszerzése. 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő, illetve a szoftverek 

gyártója nyilatkozataikban megerősítették, hogy a közbeszerzés 

tárgyában szereplő szoftverek forgalmazására Magyarország területén az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagosan jogosult.  

Ajánlatkérő a reális alternatíva körében előadta, hogy arra nincs és 

nem is lehet ráhatása, hogy egy független nemzetközi szervezet 

milyen fájlformátumban várja el részéről a munkavégzést. Ajánlatkérő 

bemutatta, hogy a CAD szoftverek között nincsen átjárhatóság, így 

más gyártó szoftvere nem képes CATIA V5 formátumban menteni a 

munkát, így az ITER kutatás fejlesztési projektje által támasztott 

követelmények miatt Ajánlatkérő beszerzési igényének kielégítésére 

nem alkalmas más gazdasági szereplő terméke. Ajánlatkérő a 

3DExperience termékéletciklus menedzselő szoftver vonatkozásában 

adott nyilatkozata értelmében az ITER a Dassault Systemes PLM 

termékét használja, így más gyártó szoftverével nem lehetséges az 

ITER által előírt követelmények teljesítése az elvárt fájlformátum 

miatt. 

A fentiekből megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére nem létezik 

más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint a 
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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 az Elektronikus 

Közbeszerzési Rendszerben és a Közbeszerzési Hatóság honlapján is 

közzéteszi. 

Budapest, 2020. október 22. 

Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 
Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

 
a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében és megbízásából: 
 
 
 

dr. Szeiffert Gabriella 
osztályvezető, kiadmányozó 
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