
 

1026 Budapest, Riadó u. 5.    1525 Pf. 166.      www.kozbeszerzes.hu      Tel.: +36 1 882 8640        kapcsolat@kt.hu 

Iktatószám: HNT-00007/04/2022 
Ügyintéző: dr. Szabó Ádám 

 

 

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 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „CT EcoSTAT Rendszer support, fejlesztés, oktatás” tárgyban indított  

 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

 
Indokolás 

 

Ajánlatkérő 2022. január 13. 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 „CT EcoSTAT Rendszer 
support, fejlesztés, oktatás” 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 fennállása miatt kizárólag egy, az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel köthető meg. 
 
Ajánlatkérő nyilatkozata szerint jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező CT EcoSTAT rendszer (a továbbiakban: 
Rendszer) 2013. július 8. napján, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogelődjével kötött vállalkozási 
szerződés alapján került bevezetésre. Ajánlatkérő bemutatta, hogy a Rendszer, valamint az ahhoz logikai szinten 
kapcsolódó valamennyi kiegészítő modul tekintetében az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt szerzői jogi 
védelem illeti meg, továbbá a Rendszer forráskódjával is kizárólag ez a gazdasági szereplő rendelkezik. Ajánlatkérő 
álláspontja szerint a közbeszerzés tárgyát képező továbbfejlesztési-, karbantartási-, adatmigrációs-, paraméterezési- 
és jogszabályváltozásoknak megfelelő szoftverfejlesztési, szoftverfrissítési feladatokat a forráskód birtokosaként, 
valamint a fennálló szerzői jogokra tekintettel kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő képes ellátni.  
 
Ajánlatkérő a reális alternatíva, valamint a verseny hiánya kapcsán bemutatta, hogy a Rendszer kiváltására egy új 
szoftver beszerzésére lenne szükség. Ajánlatkérő nyilatkozata szerint hasonló funkciókkal rendelkező integrált 
rendszer nem érhető el a piacon. A Rendszer cseréje az intézményhálózat kiterjedése, a felhasználók magas száma 
miatt jelentős idővel, és költségigénnyel járna, mivel hosszadalmas és jelentős humánerőforrás és anyagi ráfordítás 
kellene ahhoz, hogy a jelenlegi Rendszert egy másik szoftver funkcionalitásaiban megközelítse, tekintettel az 
adatmigráció és a betanítás folyamataira is. Ajánlatkérő nyilatkozata szerint jelenleg nem áll rendelkezésére olyan 
kapacitás mely biztosítaná a Rendszer lecserélését, így Ajánlatkérő álláspontja szerint anyagi, személyi és szakmai 
szempontból optimálisabb megoldás a Rendszer további használata, melyhez szükséges jelen hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás lefolytatása.  
 
Ajánlatkérő bemutatta, hogy egy teljesen új rendszer bevezetése a beszerzési igény tekintetében nem jelent reális 
alternatívát, mert a jelenleg működő rendszer fenntartása helyett egy teljesen új rendszer beszerzése jelentős 
többletkiadással jár. 
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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 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető, kiadmányozó helyett 
 
 
 

Rakovitsné dr. Szini Katalin 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

főosztályvezető helyettes 
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