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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 Magyar Államkincstár, mint ajánlatkérő (a továbbiakban:
Ajánlatkérő) által „JDolBer Személyügyi Nyilvántartó Rendszer supportja 3 hónapra, de legfeljebb a
KSZDR bevezetésig” tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2022. szeptember 2. napján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, hogy 2022. május 13. napján
a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított „JDolBer Személyügyi
Nyilvántartó Rendszer supportja 3 hónapra, de legfeljebb a KSZDR bevezetésig” tárgyban.
Ajánlatkérő – a hiánypótlást követően – tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő vonatkozásában, jelen eljárás kapcsán (EKR000683702022) a Kbt. 103. (1)
bekezdésének megsértése miatt D.294/2022. számon jogorvoslati eljárás van folyamatban a Közbeszerzési
Döntőbizottság előtt, a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a tájékoztatási kötelezettség elkésettségét nem
vizsgálta.
A jelen közbeszerzési eljárás tárgya a szerzői jogvédelem alatt álló személyügyi nyilvántartó rendszerként
funkcionáló JDolBer rendszer használatát biztosító licencfelhasználási és támogatási szolgáltatás nyújtása,
valamint az örökös, archív licencfelhasználási jog biztosítása Ajánlatkérő részére.
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.
Ajánlatkérő jelen eljárás előzményeként előadta, hogy a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató
Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 3. § d) pontja, valamint a Kormányzati Személyügyi
Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII.28.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Kr.) foglaltak alapján Ajánlatkérőnek, mint kormányzati igazgatási szervnek
kötelezően csatlakozni kell a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerhez (a továbbiakban:
KSZDR).
Ajánlatkérő előadta, hogy számára a KSZDR-hez történő csatlakozás időpontja és feltételei előre nem voltak
láthatóak és általa nem befolyásolható. Ajánlatkérő előadta, hogy a Kr. szerinti csatlakozási határidő 2022.
május 13. napján, az eljárás megindításának időpontjában 2022. augusztus 31. napja volt, amely időközben a
Kr. módosításával 2022. december 31. napjára változott.
Megállapítható, hogy a Kr. 27. § (1) bekezdése a személyügyi nyilvántartás vezetésére - KSZDR-hez történő
csatlakozásig - kizárólag az Ajánlatkérő által alkalmazott elektronikus rendszer (vagyis a JDolBer rendszer)
használatát teszi lehetővé, vagyis harmadik rendszer beszerzése nem jelent reális alternatívát.
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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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