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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 Tokaj-Hegyalja Egyetem, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: 
Ajánlatkérő) által „Neptun rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. március 4. 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 rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” 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 és igazolta, hogy jogelődje, az Eszterházy Károly Egyetem 2018. augusztus 6. napján kelt 
adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés alapján bevezette a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszert (a 
továbbiakban: Neptun). A szerződés szerinti rendszerbevezetéstől Ajánlatkérő folyamatosan használja a 
Neptun rendszert, az intézményi igények változásának, alakulásának megfelelően bővítve, aktiválva a 
szükséges Neptun modulokat. Továbbá az Ajánlatkérő igazolta, hogy 2021. augusztus 1. napján örökös 
licencjogot szerzett, korlátlan számú felhasználóra. 

Ajánlatkérő legutóbb 2021. október 26. napján kötött az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplővel 
szerződést a Neptun rendszer támogatására és ezzel összefüggésben a karbantartási és fejlesztési 
tevékenység ellátására. Ajánlatkérőnél 2021. évben bekövetkezett szervezeti változások miatt a Neptun 
Gazdálkodási, valamint a Neptun Humánerőforrás modulokat az intézményi gazdálkodási működésváltása 
miatt szükséges egy, nem az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá tartozó egyetemi 
működés szerinti, hanem az új alapítványi működést támogató – ugyanazokon a neveken szereplő – 
modulokkal kiváltani, amelyek lehetővé teszik az eltérő gazdálkodási működés szerinti üzemelést. 
Ajánlatkérő előadta, hogy az új modulokkal kiegészített rendszer egységes, egy szerződésben való kezelése 
szükséges, így az Ajánlatkérő és az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő között jelenleg hatályos 
szerződést a jelen közbeszerzési eljárás alapján kötött új szerződés hatályba lépésével egyidőben a felek 
megszüntetik. 
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Ajánlatkérő az új modulok bevezetése mellett a következő 48 hónapban is igényt tart a Neptun rendszer 
támogatására és ezzel összefüggésben a karbantartási és fejlesztési tevékenység ellátására. Jelen eljárás 
tárgyát a Neptun rendszer folyamatos fejlesztése, jogszabálykövetése, valamint kapcsolódó opcionális 
szolgáltatások nyújtása képezi meghatározott keretösszeg mértékéig, vagy 48 hónap időtartalomig. 

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 hasonló szolgáltatások, más 
gazdasági szereplőtől történő esetleges igénybevétele csak abban az esetben lenne lehetséges, ha az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő ezen hasonló szolgáltatásokat a Neptun rendszerhez integrálná. 
Ezen integrációk egyedi fejlesztési költségei, mint többlet költségek jelentkeznének, továbbá az így 
létrehozott integrációk tekintetében azok folyamatos stabil, jogszabályhelyes működésének fenntartásához 
felkért gazdasági szereplő is külön havi fenntartási díjakat számítana fel. Más gazdasági szereplő sem 
gazdaságilag, sem műszakilag nem jelenthet reális alternatívát, tekintettel a jelentkező többletköltségekre, 
valamint arra, hogy azok műszaki megvalósításába is szükséges lenne az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplőt bevonni, hogy ezen fejlesztéseket, integrációkat – külön díjazás ellenében - végrehajtsa. 

Ajánlatkérő kiemelte a Kúria Kfv.III.37.158/2015/11. számú jogerős ítéletét, amely rögzítette, hogy a NEPTUN 
Egységes Tanulmányi rendszer olyan sajátosságokkal rendelkezik, amellyel más tanulmányi rendszer nem 
kompatibilis, továbbá megerősíttette, hogy az kizárólagos jogok védelme alatt áll. 

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 

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

		2022-03-17T11:47:34+0100
	Dr. Szeiffert Gabriella




