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 Iktatószám: HNT-00195/06/2022 
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 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság és a Honvédelmi Minisztérium, mint közös ajánlatkérők (a továbbiakban: Ajánlatkérő) 
által „Fejezeti előirányzat nyilvántartó rendszer (FENYIL) bevezetése és support szolgáltatás” tárgyban 
indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. december 7. 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 
„Fejezeti előirányzat nyilvántartó rendszer (FENYIL) bevezetése és support szolgáltatás” 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 igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme, valamint műszaki-technikai 
sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta 
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya és 
időtartama tekintetében. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 112. §-a szerint a honvédelmi miniszter a Kormány sportpolitikáért, 
sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért, valamint a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai 
események rendezéséért felelős tagja. 

Továbbá Ajánlatkérő előadta és igazolta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: 
EMMI) a Kbt. Második része szerinti uniós, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként 2018. december 
15. napján vállalkozási szerződést kötött a fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő gazdálkodására szolgáló 
nyilvántartó program fejlesztésére és támogatására. Az így kifejlesztett FENYIL rendszeren (a továbbiakban: 
Rendszer) keresztül, fejezeti kezelésű előirányzatonként és azon belül szakmai feladatonként valósul meg az 
előirányzatok, kötelezettségvállalások és teljesítések, illetve már kifizetett, de még el nem számolt 
támogatások adatainak nyilvántartása és kezelése. 
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Ajánlatkérő előadta és igazolta, hogy a Rendeletben meghatározott feladatok vonatkozásában jogutódlás 
következett be, amely következtében Ajánlatkérő átvette a feladatellátásához szükséges – korábban a 
Rendszer által nyilvántartott és kezelt – adatokat. 

Jelen eljárás tárgya a Rendszer bevezetése Ajánlatkérőnél 64 db felhasználóra szóló licenc megszerzése 
formájában, valamint ehhez kapcsolódóan a 2021-2022. évi EMMI által, a korábbi rendszerben létrehozott 
adatok paraméterezése egy alkalommal az Ajánlatkérőnél bevezetett Rendszerbe – tekintettel arra, hogy 
Ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy a nyilvántartott adatokat nem lehet egy-egy megfeleltetéssel átmásolni 
az új Rendszerbe a kapcsolódó paraméterek módosítása nélkül. Továbbá jelen eljárás részét képezi a 
Rendszer support szolgáltatásának biztosítása. 

A műszaki-technikai sajátosságok körében Ajánlatkérő előadta, hogy a sport feladatokhoz kapcsolódó 
fejezeti kezelésű előirányzatok szakmai és pénzügyi ügyviteli feladatát egy integrált, két szoftverből felépülő 
rendszer látja el. A jelen eljárás tárgyát képező Rendszer ezen integrált rendszer egyik eleme. Az integrált 
rendszer szoftverei/elemei közötti adatkapcsolat létrehozására korábban egyedileg lefejlesztésre került egy 
ún. interfész, amelyen keresztül automatizáltan kommunikál egymással az integrált rendszer két eleme.  

Ajánlatkérő nyilatkozata és a becsatolt dokumentumok alapján megállapítható, hogy a jelen beszerzés csak 
és kizárólag olyan feladatokat foglal magában, amelyekre az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos joga, valamint a műszaki-technikai sajátosságok fennállnak, valamint, amely feladatok 
ellátásához szükséges az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállása. Az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozatában megerősítette, hogy a beszerzés tárgya 
vonatkozásában kizárólagos joga áll fenn a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében úgy nyilatkozott, hogy új rendszer bevezetésére nincs 
lehetőség, mivel az EMMI-tól jogutódként átvett adatbázisoknak azonnal alkalmazásra készen rendelkezésre 
kell állniuk, biztosítva ezzel a folyamatos feladatellátást és a működés fenntartását. Továbbá Ajánlatkérő 
részletesen bemutatta, hogy egy a Rendszertől eltérő, új fejezeti előirányzat nyilvántartó program beszerzése 
jelentős többlet költségekkel 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. 

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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