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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 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint 
ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) javára „Neptun és KOOPER bevezetése, support, és támogatás” 

tárgyban indított  
 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 
 

Indokolás 
 
Ajánlatkérő 2021. október 29. 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 „Neptun és 
KOOPER bevezetése, support, és támogatás” 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 kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott 
gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya tekintetében. 
 
Ajánlatkérő előadta, hogy a Neptun rendszerre (továbbiakban: Neptun rendszer) vonatkozóan 2020. március 
17-én kötött Felhasználói Licencszerződést az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel, melyet Ajánlatkérő 
a nevére szóló licencigazolás, valamint licencszerződés bemutatásával igazolt. A megküldött licencigazolás 
alapján Ajánlatkérő örökös, korlátlan jogot szerzett a Neptun rendszer használatára. 
 
Ajánlatkérő megküldte a Közbeszerzési Hatóság részére az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőnek a 
Neptun rendszerre vonatkozó kizárólagossági nyilatkozatát. E szerint a modul bevezetését, valamint a 
terméktámogatási, supportálási, továbbfejlesztési feladatokat, valamint a Neptun rendszer meghatározott 
funkcionalitásaihoz és azok üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolódó szolgáltatásokat 
kizárólag az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplő tudja ellátni. 
 
Ajánlatkérő bemutatta, hogy Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma programot indított, amely elősegíti az 
egyetemeken keletkező tudományos eredmények piaci hasznosítását, támogatja az egyetemek és az üzleti 
szféra szereplői közötti kutatási, fejlesztési, technológiai és innovációs (KFI) együttműködéseket, valamint 
ösztönzi az egyetemek aktív részvételét az uniós kutatási és innovációs keretprogramokban. Ezen célok 
eléréséhez – eszközként - szükséges a KOOPER almodul bevezetése, mivel a Neptun Rendszert valamennyi 
egyetem használja, továbbá Ajánlatkérőnél is a licencszerződés által rendelkezésre áll a Neptun Rendszer. A 
KOOPER almodul, mely jelen közbeszerzési eljárás nyomán kerülne bevezetésre, a Neptun rendszer egyetemi 
és vállalati K+F+I együttműködést támogató almodulja, mely modul célja, hogy a felsőoktatási intézmények és 
a versenyszféra szereplői számára kooperációs lehetőséget, felületet biztosítson kapcsolatfelvétel, 
együttműködés támogatás és egyéb kapcsolódó funkciókon keresztül.  
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Ajánlatkérő bemutatta továbbá, hogy ezen modulban a felsőoktatási intézmények már jelenleg is 
adminisztrálják, kezelik a fejlesztési kompetenciáikat, innovációs szolgáltatásaikat, így műszakilag is reális 
megoldás, ha ezen rendszermodul bevezetés és használata mellett dönt. Ajánlatkérő a fenti céljai megvalósítása 
érdekében körültekintően, a gazdaságosságot szem előtt tartva megvizsgálta a rendelkezésre álló piaci 
megoldásokat, melynek során feltárta, hogy elsősorban a saját, mindamellett pedig az együttműködő 
felsőoktatási intézmények működését figyelembe véve az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő megoldása 
az egyetlen olyan alternatíva, mely hosszútávon képes az ajánlatkérő céljainak megvalósítására, tekintettel arra, 
hogy az egyetemeknél a Neptun rendszer az általánosan alkalmazott tanulmányi rendszer, így más gazdasági 
szereplő terméke nem alkalmazható.  
 
A Kúria a Kfv. III.37.158/2015/11. számú jogerős ítéletében a reális alternatíva lehetősége kapcsán rögzítette, 
hogy a NEPTUN Egységes Tanulmányi rendszer olyan sajátosságokkal rendelkezik, mellyel más tanulmányi 
rendszer nem kompatibilis, valamint kizárólagos jogok védelme alatt áll. 
 
Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére 
nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint, hogy 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: 

dr. Szeiffert Gabriella 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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