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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 Debreceni Egyetem, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: 
Ajánlatkérő) által „DEK-1085: A Debreceni Egyetem által jelenleg is alkalmazott Integrált Humánügyviteli 
Rendszer (JDolBer) üzemeltetése, jogszabálykövetése, felhasználói (program-használati) licenceinek 
biztosítása, továbbfejlesztése” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. november 18. 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 
„DEK-1085: A Debreceni Egyetem által jelenleg is alkalmazott Integrált Humánügyviteli Rendszer (JDolBer) 
üzemeltetése, jogszabálykövetése, felhasználói (program-használati) licenceinek biztosítása, továbbfejlesztése” 
tárgyban. 

Ajánlatkérő 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 és igazolta, hogy az Ajánlatkérő 2004-ben nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, 
amelynek eredményeképpen 2005. július 30. napján az Ajánlatkérő és az International System House Kft. (a 
továbbiakban: ISH) között szolgáltatási szerződés megkötésére került sor. A szerződés részét képezte a 
vállalkozó ajánlata alapján az Integrált Humánügyviteli Rendszer (a továbbiakban: JDolBer) munkaügyi, TB- 
és bérszámfejtési rendszer biztosítása, annak továbbfejlesztése, funkcionális bővítése, új modulok bevezetése, 
karbantartása, követése és támogatása, valamint oktatása. Az ISH ezen szolgáltatásokat alvállalkozóján, a 
jelen eljárásban ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőn keresztül biztosította. A fenti szerződés 2014-es 
lejártát követően az Ajánlatkérő – közbeszerzési eljárások lefolytatása után – az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel, mint jogtulajdonossal közvetlenül kötött szerződéseket a JDolBer vonatkozásában. 

Jelen eljárás tárgya az Ajánlatkérő által jelenleg is alkalmazott JDolBer üzemeltetése, jogszabálykövetése, 
felhasználói (program-használati) licenceinek biztosítása, továbbfejlesztése. 
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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. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében úgy nyilatkozott, hogy figyelembe véve a már kialakított 
és jelenleg meglévő rendszert, becslésük szerint egy új, általános alaprendszer kialakítása legkevesebb 12-18 
hónapot venne igénybe. Az új alaprendszer kialakítására körülbelül nettó 600-700 millió Ft vállalkozási díj 
ellenében kerülhetne sor. A jelenleg használt humánügyviteli rendszer helyett egy új alaprendszer 
kialakítása, majd erre építve új funkciók megvalósítása a szükséges erőforrás, költség, és időbeli tényezőket 
tekintve sem lenne az ésszerű gazdálkodással összeegyeztethető. 

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. 

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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