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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 Technológiai és Ipari Minisztérium, mint ajánlatkérő (a
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „További kiemelt, kiegészítő kormányzati szakpolitikai feladatok ellátása
(2022) 2.” tárgyban indított

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

Indokolás
Ajánlatkérő 2022. szeptember 16. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „További
kiemelt, kiegészítő kormányzati szakpolitikai feladatok ellátása (2022) 2.” 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 „kormányzati szakpolitikai tanácsadás (2020-2022)” tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárásának,
amely eljárás ajánlati felhívása az Európai Uniós Hivatalos Lapjában (TED) 2020/S 041-097069 (41. szám,
2020. II. 27.) nyilvántartási számon jelent meg, a továbbiakban: alapeljárás) eredményeként 2020. május 19.
napján kötött szerződést az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel.
Ajánlatkérő az alapeljárás ajánlati felhívásának VI.4.3) pontjának 7). alpontjában jelezte a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás lefolytatásának lehetőségét, illetve megjelölte a lehetséges további szolgáltatások tárgyát
és azok beszerzésének feltételeit. Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor (az uniós értékhatár
elérésének meghatározása szempontjából) figyelembe vette az új szolgáltatás becsült értékét is.
Ajánlatkérő igazolta, hogy új szolgáltatás megrendelésére kerül sor, melynek szerződését a korábbi nyertes
ajánlattevővel, illetve jogutódjával köti meg – ugyanazon ajánlatkérő – hasonló vagy azonos tartalmú
szolgáltatás teljesítésére. Ajánlatkérő igazolta, hogy a megkötendő szerződés – tárgya és feladatai
tekintetében – összhangban van a korábbi szerződésben (alapszerződés) szereplő feladatokkal. A jelen
közbeszerzési eljárás tárgyát Magyarország Kormánya magas szintű állami közfeladat ellátási
tevékenységéhez kapcsolódó további kiemelt, kiegészítő kormányzati szakpolitikai feladatok ellátása,
szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási- és tanulmánykészítési tevékenységek elvégzése képezi.
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Ajánlatkérő előadta, hogy a megrendelésre kerülő szolgáltatás fő elemei hangsúlyosan megegyeznek az
alapeljárás szerinti műszaki tartalomban foglaltakkal. Az alapeljárásban jelzetteknek megfelelően az
Ajánlatkérő előre készült és tervezett azzal, hogy Magyarország Kormánya működésével összefüggésben
felmerülhetnek olyan előre pontosan nem definiálható, de várható folyamatok, amelyek további szakpolitikai
támogatást tesznek szükségessé, illetőleg amelyek sajátos műszaki jellemzőik miatt és/vagy mennyiségi
szempontból nem illeszthetőek be az alapeljárás szerinti mennyiségi leírásba, azaz az alapprojekt szerinti
teljesítésbe.
Figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő az Alapeljárás nyertesével 2020. május 19. napján kötött szerződést, a
jelen hirdetmény nélküli eljárás megfelel annak a feltételnek is, miszerint a tárgyi eljárást csak a korábbi első
szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani.
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
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