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Iktatószám: HNT-00181/04/2021/ 
Ügyintéző: dr. Szabó Ádám 

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 BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt., 

mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Geometria műszaki rendszerek ORACLE DB 
kiváltása”  tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. november 21. 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 

„Geometria műszaki rendszerek ORACLE DB kiváltása” tárgyban. 

Ajánlatkérő – hiánypótlási felhívást követően - a Kbt. 103. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően 

tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme, és műszaki-technikai sajátosságok 

miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya 

tekintetében. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági társaság az elmúlt 18 évben alakította 

és fejlesztette ki a Geometriai Integrált műszaki rendszercsalád (a továbbiakban: Rendszer). A fejlesztés 

során Ajánlatkérő és a budapesti közmű szolgáltatók technológiai sajátosságait figyelembe véve jártak 

el, mivel a tevekénység sajátosságai miatt a piacon „dobozos, kész” megoldás nem érthető el. A 

Rendszer folyamatos fejlesztés eredményeként több modullal, alrendszerrel bővült, továbbá hozzá 

kapcsolták az integrált vállalati információs rendszert is. Jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a 

Rendszer adatbázis-kezelő Oracle rendszerének kiváltása más, az üzembiztonság és üzleti-technológiai 

környezet igényeinek jobban megfelelő adatbázis-kezelő rendszerrel.  

Az alapszerződések becsatolásával, valamint az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 

nyilatkozatával Ajánlatkérő igazolta, hogy a Rendszer forráskódjával és szerzői jogaival az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő rendelkezik. A szerzői jogok hiányában Ajánlatkérő  nem 

képes elvégezni azokat a Rendszert érintő fejlesztési és módosítási feladatokat, melyeket az adatbázis-

kezelő rendszer cseréje indukál.  
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Ajánlatkérő műszaki-technikai sajátosságként bemutatta továbbá, hogy a Rendszer több modulból álló, 

rendkívül összetett, integrált műszaki rendszer, mely interfészeken keresztül kapcsolódik számos más 

vállalati rendszerhez (ERP (SAP), Mirtusz munkairányítási rendszer, HŐTÉRX desktop GIS, valamint 

Mobil HőtérX GIS rendszerekhez). Ajánlatkérő nyilatkozata szerint ezek a rendszerek egymással 

szoros adatkapcsolattal rendelkeznek, melyek közötti integráció megtartásához a fejlesztés során 

nélkülözhetetlen a Rendszer műszaki komplexitását ismerő, és forráskódot birtokló fejlesztő jelen 

eljárásban történő felhívása. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében előadta, hogy a forráskód hiányában, valamint a 

Rendszer egyediségére tekintettel más gazdasági szereplő a beszerzési igényt csak a teljes rendszer 

lecserélésével tudná biztosítani, mely aránytalan költség- és adminisztratív teherrel, továbbá műszaki-

üzemeltetési, üzembiztonsági kockázattal járna.  

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 a Kbt. 

103. § (4) bekezdésének megfelelően. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban  

Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 
Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

 
a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében és megbízásából: 
 
 

dr. Szeiffert Gabriella 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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