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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 Jávorszky Ödön Kórház, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: 
Ajánlatkérő) által „SAUTER épületfelügyeleti rendszer felújítása” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. november 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 
„SAUTER épületfelügyeleti rendszer felújítása” 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 1995-1998 között és 2003-ban megvalósult az Intézményi rekonstrukció I. és II. 
üteme, amely keretében bevezetésre került a SAUTER épületfelügyeleti rendszer (a továbbiakban Rendszer). 
Ajánlatkérőnél jelenleg is ez a Rendszer biztosítja a fűtés, a hűtés, a légtechnika, a fűtés és a melegvíz 
előállítását támogató rendszer működéséhez kapcsolódó informatikai hátteret.  

Ajánlatkérő előadta, hogy a Rendszer vezérlő egységei elavultak, így az épület-felügyeleti automatika 
rendszer korszerűsítése, karbantartása, valamint a megszűnt 2400-as termékcsaládba tartozó DDC-k 
frissítése szükséges jelen eljárás keretében. Ajánlatkérő a meglévő és felhasználható terepi eszközöket 
(érzékelők és beavatkozók), az erősáramú automatika szekrényeket, valamint a kábelezést és tartószerkezetet 
megtartja, azokat felhasználja, és a karbantartással érintett rendszerhez illeszti. 

Ajánlatkérő nyilatkozata és a becsatolt dokumentumok alapján megállapítható, hogy a jelen beszerzés csak 
és kizárólag olyan feladatokat foglal magában, amelyekre az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos joga fennáll, valamint, 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. 
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Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében úgy nyilatkozott, hogy egy új épületfelügyeleti rendszer 
bevezetése esetén a Rendszerben már megvalósított specialitások ismételt kifejlesztése és a teljes rendszer 
Ajánlatkérőre szabott újbóli bevezetése szükséges, amely a meglévő, teljeskörűen kialakított rendszerhez 
képest mindenképpen indokolatlan többletköltséggel járna. Egy új rendszer bevezetése esetén a meglévő 
Rendszerből több mint 23 évnyi adatot kellene migrálni, valamint a terepi és vezérlő eszközök, 
kapcsolószekrények teljes cseréjét kellene elvégezni, amelyek 240 millió forint körüli plusz költséget, az 
adattisztítás, betöltött adatok ellenőrzése a kórház részéről 40 munkanapnyi plusz feladatot, illetve 
adatvesztési kockázatot jelentene, így ez a megoldás nem jelent reális alternatívát a jelen beszerzési igény 
kielégítésére. 

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 

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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