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 Ügyintéző: dr. Ferge Péter 

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 Dunaújvárosi Egyetem, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: 
Ajánlatkérő) által „EMAT kiegészítő egységek beszerzése - Tématerületi 2. IV” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. szeptember 12. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít 
„EMAT kiegészítő egységek beszerzése - Tématerületi 2. IV” 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 előadta, hogy 2020. október 28. napján adásvételi szerződést kötött a jelen eljárásban 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel, amelynek tárgya egy elektromágnesesen gerjesztett 
csatolásmentes ultrahang anyagvizsgáló (a továbbiakban: EMAT) rendszer volt. Az adásvételi szerződést az 
EKR000778042020 azonosító számú uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás 
eredményeként kötötték meg. 

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a korábban beszerzett EMAT rendszer bővítése a műszaki leírásban 
meghatározott kiegészítő berendezéssel, amely alkalmas a fémekben (lemezekben) történő anizotrópia 
mérésekre. A beszerzés tárgya egy mérőcsatorna, ami egy specifikus mérőfejből és a hozzá tartozó egyedi 
elektronikából áll. 

Ajánlatkérő bemutatta azokat a műszaki-technikai sajátosságokat, amelyekre tekintettel az Ajánlatkérőnél 
rendelkezésre álló alaprendszer további elemekkel való bővítése kizárólag az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő által szállított eszközökkel biztosítható. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a bővítést az alaprendszer gyártójának erre kifejlesztett termékeivel lehet kizárólag 
biztosítani, más – az alaprendszer gyártójának termékeitől eltérő – termékekkel nem kompatibilis az 
alaprendszer. Ajánlatkérő előadta, hogy feltétlenül szükséges a vezérlő programrendszer (forrásnyelvi 
program), továbbá az EMAT rendszer egyedi programrendszere és feldolgozási rendszere, amely a beérkező 
jelekből függvényeket készít és a mérések eredményeit megjeleníti. A korábbi nyertes ajánlattevőnek 
másikkal történő helyettesítése azzal a következménnyel járna, hogy az Ajánlatkérőnél működő EMAT 
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rendszer által használt és a beszerzés tárgyát képező kiegészítő berendezés által használható szoftverek nem 
lennének egymással kompatibilisek, azaz nem lennének egymáshoz illeszthetők. 

A bemutatott iratok alapján megállapítható, hogy a szerződések együttes időtartama nem haladja meg a 
három évet. 

Fentiekből, valamint a rendelkezésre álló dokumentumokból megállapítható, hogy a tárgyi árubeszerzés 
célja a korábban beszerzett dolog bővítése; a korábbi nyertes ajánlattevőnek másikkal történő helyettesítése 
azzal a következménnyel járna, hogy műszaki-technikai szempontból eltérő és nem illeszkedő dolgokat 
kellene beszerezni. 

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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