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Iktatószám: HNT-00035/03/2022/ 
Ügyintéző: dr. Ferencz Nándor 

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 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága, mint ajánlatkérő 
(a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Közterület-felügyeleti szakrendszer bővítése” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. február 17. 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 
„Közterület-felügyeleti szakrendszer bővítése” 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 jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott 
gazdasági szereplővel, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. 

Ajánlatkérő előadta, hogy Közbeszerzési Értesítőben 2019. március 7-én 4104/2019 számon közzétett eljárást 
megindító felhívással közbeszerzési eljárást indított „KÖZTER rendszer üzemeltetése a kapcsolódó licence-k 
biztosításával” tárgyban (EKR000192592019). Az eljárás eredményeképpen 2019. április 10-ei keltezéssel az 
Ajánlatkérő szerződést kötött az eljárás nyertesével, a jelen eljárásban ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplővel. 

Ajánlatkérő beszerzési igénye az általa jelenleg használt KÖZTER ügyviteli-, és intézkedést támogató 
informatikai szakrendszer (a továbbiakban: KÖZTER rendszer) bővítése, majd a kibővített szakrendszer 
alkalmazásainak telepítése, beüzemelése Ajánlatkérő eszközeire, valamint üzemeltetés, karbantartás, 
hibaelhárítás és oktatás. 

A Közbeszerzési Hatóság rendelkezésére bocsátott szerződés, valamint az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplő kizárólagossági nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a beszerzéssel érintett KÖZTER rendszer 
szerzői jogainak kizárólagos jogosultja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő. A KÖZTER rendszer 
forráskódjával, és többszörözésének, átdolgozásának, feldolgozásának, fordításának vagy bármely más 
módosításának kizárólagos jogával a felhívott gazdasági szereplő rendelkezik. 

A reális alternatíva vizsgálata körében Ajánlatkérő előadta, hogy amennyiben a jelenlegi közbeszerzési 
eljárás tárgyát képező szolgáltatások beszerzéséhez nem tudná felhasználni a jelenlegi szoftvert, akkor egy 
teljesen új szoftvert kellene beszereznie és üzembe helyezni, amely beszerzés aránytalan többletkiadást 
eredményezne az Ajánlatkérőnél. 

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. 
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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. 

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 

 

http://www.kozbeszerzes.hu/
mailto:kapcsolat@kt.hu

		2022-02-23T16:28:32+0100
	Dr. Szeiffert Gabriella




