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Döntés
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint ajánlatkérő (a továbbiakban:
Ajánlatkérő) által „MONA munkaidő nyilvántartó és elszámoló szoftverhez kötődő
karbantartási, szoftver frissítési, testre szabási, fejlesztési feladatok ellátása” tárgyban
indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2020. július 10. 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 „MONA munkaidő nyilvántartó és elszámoló
szoftverhez kötődő karbantartási, szoftver frissítési, testre szabási, fejlesztési feladatok
ellátása” tárgyban.
Ajánlatkérő - a hiánypótlási felhívást 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 miatt kizárólag egy
meghatározott gazdasági szereplővel, az ajánlattételre felhívott United Consult K2 Üzleti
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel köthető meg.
Ajánlatkérő és az SB-IT Informatikai Kft. 2012. január 5. napján Vállalkozási és
felhasználási szerződést kötött a „MONA – MunkaÓra Nyilvántartó Alkalmazás”
elnevezésű szoftver ajánlatkérő részére történő testre szabására és bevezetésére
vonatkozóan. Az SB-IT Informatikai Kft. ügyvezetőjének 2013. június 3. napján tett
nyilatkozata szerint a szoftverek tulajdonjogát és a szerzői jogokat átadta az N&N Stúdió
Bt. részére. Az N&N Stúdió Bt. és a United Consult K2 Üzleti Tanácsadó és Szolgáltató
Kft. ügyvezetőjének 2013. június 28. napján tett közös nyilatkozata szerint a „MONA –
MunkaÓra Nyilvántartó Alkalmazás” szoftver tulajdonosa, egyedüli magyarországi
licenc forgalmazója, valamint valamennyi vagyoni értékű jog kizárólagos jogosultja a
United Consult K2 Üzleti Tanácsadó és Szolgáltató Kft. lett.
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Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagossági nyilatkozata szerint a
szoftver forráskódjára vonatkozóan harmadik félnek semmilyen jogot nem biztosított.
Ajánlatkérő előadta továbbá, hogy a szerzői jog tulajdonosa a szoftvert, annak bevezetése
óta 35 alkalommal egyedileg fejlesztette, melynek során Ajánlatkérő szervezeti
sajátosságait és munkafolyamatait, valamint a projekt finanszírozás során megkövetelt
külső elvárásokat vették figyelembe. Előadta továbbá, hogy más, dobozos szoftver az
egyedi igények miatt nem felelhet meg Ajánlatkérő igényeinek, a jelenlegi szoftver
kiváltása csak olyan új fejlesztéssel lenne megvalósítható, amelynek időigénye legalább
12 hónap és amely aránytalan plusz költségekkel járna Ajánlatkérő számára.
A fentiekből megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva
beszerzési igényének kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak a
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.
Budapest, 2020. július 23.
A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság Szervezeti és
Működési Szabályzatán alapul.
a Közbeszerzési Hatóság elnöke
nevében:
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osztályvezető, kiadmányozó
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