
 

1026 Budapest, Riadó u. 5.    1525 Pf. 166.      www.kozbeszerzes.hu      Tel.: +36 1 882 8500        kapcsolat@kt.hu 

 Iktatószám: HNT-00093/05/2022 
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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 Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Ügyfélszolgálati rendszer biztosítása keretében licencjog bővítése, 
fenntartása és szoftverüzemeltetési feladatok ellátása” tárgyban indított 

 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. április 29. 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 
„Ügyfélszolgálati rendszer biztosítása keretében licencjog bővítése, fenntartása és szoftverüzemeltetési 
feladatok ellátása” 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 védelme miatt kizárólag egy, az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya és időtartama tekintetében. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a víziközmű-szolgáltatás ügyfélszolgálati tevékenysége fejlesztése keretében – az 
energiahatékonysági uniós célkitűzéseket is szem előtt tartva - úgynevezett „okos mérési” projekt 
megvalósítását kezdte meg 2014-ben az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő által szállított SMS 
Okosmérési Rendszer (továbbiakban: okosmérési rendszer) segítségével. 2015-ben - közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen kötött szerződést követően - már 1050 db telepítési ponton működött az okosmérési 
rendszer, melynek használatára Ajánlatkérő korlátozott felhasználói jogot szerzett és üzemeltetési szerződést 
kötött. Ajánlatkérő 2019-ben a licencjog biztosítására és szoftverüzemeltetésre kötött újabb szerződést 
közbeszerzési eljárás eredményeként. 

Jelen eljárás tárgya az Ajánlatkérő okosmérési rendszerének bővítése további 1000 db telepítési ponttal és a 
telepített szoftver licencjogának fenntartása valamint a szoftver emelt szintű üzemeltetési feladatainak 
ellátása. 

Ajánlatkérő a gyártótól származó kizárólagossági nyilatkozattal igazolta, hogy az okosmérési rendszer 
szoftver tulajdonjoga, minden szerzői jog, ideértve különösen a licencjogok biztosítása, okosmérési rendszer 
továbbfejlesztése, többszörözése, átdolgozása, feldolgozása, és az okosmérési rendszer támogatása 
kizárólagosan időbeli és területi korlátozás nélkül az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt illetik meg. 
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A reális alternatíva vizsgálata körében Ajánlatkérő előadta, hogy a már meglévő okosmérő rendszer 
lecserélése és teljesen új rendszer kiépítése és telepítése, valamint működési feltételeinek, és infrastrukturális 
hátterének újbóli biztosítása aránytalan többletköltséget és időráfordítást eredményezne, tekintettel arra is, 
hogy a jelenleg működő okosmérési rendszer kifejezetten a magyar víziközű-szolgáltatók számlázási és 
ügyfélszolgálati adatigényén alapul. Egy esetlegesen új rendszer beszerzésének és kiépítésének ideje alatt 
Ajánlatkérő semmilyen egyéb úton nem kapna megfelelő adatot az esetlegesen felmerülő, indokolatlan 
vízfogyasztásról, így nem tudna időben megfelelő beavatkozásokat tenni a fogyasztás normalizálása 
érdekében, mely jelentős gazdasági kockázattal jár. 

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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