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Iktatószám: HNT-00068/06/2022 
Ügyintéző: dr. Nagy Dávid 

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 BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban együtt: Ajánlatkérő) „SAP Premium 

Engagement támogatási szolgáltatás” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. március 25. 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 „SAP 
Premium Engagement támogatási szolgáltatás” 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 jogok védelme miatt kizárólag az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel köthető meg. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozatában 
megerősítette, hogy a beszerzés tárgya vonatkozásában kizárólagos joga áll fenn. 

Ajánlatkérő előadta, hogy az SAP integrált vállaltirányítási rendszerét (a továbbiakban: SAP rendszer) 
számos műszaki és gazdasági területen használja, és a rendszer megbízható üzemeléséhez emelt szintű 
gyártói és prémium támogatási szolgáltatásokat szükséges beszereznie. 

Ajánlatkérő bemutatta és igazolta, hogy az SAP rendszert jogelődje 1996.06.30-án vezette be. Az évek során 
több verzióváltás is történt, Ajánlatkérő jelenleg – 2021. június 1. óta – az SAP S/4 Hana 1909-es verzióját 
használja, a bérszámfejtés és a munkaügyi folyamatok egy leválasztott, különálló SAP HR rendszeren 
működnek. Ajánlatkérő napi működésének nélkülözhetetlen feltétele, hogy SAP rendszerei üzembiztosan 
működjenek és folyamatosan rendelkezésre álljanak. Ajánlatkérő az SAP rendszer megbízható 
üzemeltetéséhez emelt szintű tanácsadási és gyártói prémium támogatási (Premium Engagement) 
szolgáltatásokat kíván beszerezni. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy az SAP rendszer tekintetében a szerzői jogokkal kizárólagosan az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő rendelkezik. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozata 
értelmében az eljárás tárgya szerinti szolgáltatást kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
nyújtja, illetve nyújthatja, amelyet azok eredeti szolgáltatója is megerősített nyilatkozatában. Ajánlatkérő 
megküldte a Közbeszerzési Hatóság részére a megkötött licencszerződésen túl az ajánlattételre felhívottnak 
a Rendszerre vonatkozó kizárólagossági nyilatkozatát. 
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A reális alternatíva vizsgálata körében az Ajánlatkérő bemutatta, hogy közszolgáltatói feladatkörének 
ellátásához kiemelten fontos az SAP rendszer működése, melynek kiváltása egy másik, új rendszer 
bevezetésével és annak jövőbeni továbbfejlesztésével jelentősen megnehezítené számára a folyamatos 
feladatellátást. Figyelemmel Ajánlatkérő közszolgáltató tevékenységének műszaki komplexitását és az általa 
felügyelt hőközpontok nagy számát, egy új rendszer bevezetése aránytalan költség- és adminisztratív 
teherrel is járna. 

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 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 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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