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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 Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) javára 
„NEPTUN egységes tanulmányi rendszer technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint 
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyban indított 

 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. augusztus 30. 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 egységes tanulmányi rendszer technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint 
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyban. 

A Digitális Kormányzati Ügynökség az Ajánlatkérő nevében a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, 
valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai 
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglaltak alapján jár el az eljárásban. 

Ajánlatkérő nevében eljáró – 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 nevében eljáró 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 nevében eljáró előadta, hogy 2011. november 15. napjával megszerezte a Neptun Egységes 
Tanulmányi Rendszer (továbbiakban: Rendszer) örökös licencét, ehhez kapcsolódóan megküldte a 
licencigazolást, valamint az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőnek a Rendszerre vonatkozó 
kizárólagossági nyilatkozatát, továbbá valamennyi, a Rendszerre vonatkozóan korábban megkötött 
szerződését.  

A Licencszerződés 4.3 pontja értelmében a licenchez nem kapcsolódik terméktámogatási szolgáltatás, azt az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő, mint fejlesztő külön megrendelés és szerződés alapján biztosítja. 
Ajánlatkérő megfelelően igazolta, hogy kizárólagos joga a beszerzés teljes mennyisége tekintetében 
maradéktalanul fennáll. 

A jelen közbeszerzési eljárás tárgya Ajánlatkérő által jelenleg is használt, már bevezetett modulok supportja, 
melyet - a kizárólagos jog okán - kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tud ellátni. 
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Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozatából megállapítható, hogy a licencekkel kapcsolatos 
valamennyi szerzői jog és a szoftver forráskódja kizárólag a felhívott gazdasági szereplő tulajdonában áll, és 
ezen vagyoni jogokkal kizárólagosan rendelkezik. Kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
tudja ellátni a Rendszer – beleértve a Rendszer moduljait is – bevezetési, terméktámogatási, szupportálási, 
továbbfejlesztési – ideértve, de nem kizárólagosan a technológiai és jogszabálykövetési feladatokat, 
fejlesztéseket –, valamint meghatározott funkcionalitásaihoz és azok üzemeltetéséhez elengedhetetlenül 
szükséges és kapcsolódó szolgáltatások nyújtását a fennálló szoftverjogok védelme miatt. 

A reális alternatíva lehetőségét kizárja a KÚRIA Kfv. III.37.158/2015. számú jogerős ítéletében rögzített 
megállapítás, miszerint  a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer olyan sajátosságokkal rendelkezik, 
mellyel más tanulmányi rendszer nem kompatibilis, valamint 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 
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