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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 Budapesti
Corvinus Egyetem, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „NEPTUN
Egységes Tanulmány Rendszer technológiai és jogszabályi követése, támogatása,
valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2020. augusztus 26. 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 „NEPTUN Egységes Tanulmány Rendszer
technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó
szolgáltatások nyújtása” tárgyban.
Ajánlatkérő a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően – hiánypótlást követően –
tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.
Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, valamint
kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel
köthető meg.
Ajánlatkérő igazolta, hogy rendelkezik névre szóló NEPTUN Egységes Tanulmány
Rendszer (a továbbiakban: Rendszer) Licencigazolással, melyet 2016. október 12.
napján bocsátottak ki, és amely korlátlan felhasználó számára nyújt örökös
felhasználói jogot, valamint csatolta a Licencszerződését.
A jelen eljárás keretében Ajánlatkérő szolgáltatási keretszerződés megkötésére
törekszik a Rendszer elemeinek technológiai és jogszabályi követésére, támogatására,
kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, továbbá a már meglévő, de Ajánlatkérő által a
jelen eljárás időpontjában még nem használt funkcionalitások, szolgáltatások
lehívására, valamint havi support szolgáltatás nyújtására a jelenleg használt modulok
– Neptun alapmodul és az alapmodulhoz kapcsolódó szolgáltatások, Neptun EiiR
Gazdálkodási rendszermodul, Neptun EiiR Humánerőforrás modul –
vonatkozásában.
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Ajánlatkérő bemutatta, hogy a Rendszer tekintetében a szerzői jogokkal kizárólagosan
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő rendelkezik. Az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplő nyilatkozata értelmében a Rendszer és moduljainak bevezetése,
terméktámogatása,
továbbfejlesztése,
szupportálása,
valamint
Rendszer
funkcionalitásaihoz és azok üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges
szolgáltatások nyújtása olyan feladatoknak minősülnek, melyeket a fennálló
szoftverjogokra, valamint műszaki-technikai sajátosságokra tekintettel kizárólag az
SDA Informatika Zrt. tud ellátni.
Ajánlatkérő megküldte a Közbeszerzési Hatóság részére a megkötött
licencszerződésen, az ahhoz kapcsolódó licencigazoláson túl az SDA Informatika Zrt.nek a Rendszerre vonatkozó kizárólagossági nyilatkozatát.
Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében bemutatta, hogy a piacon jelenleg
nem elérhető a Rendszert kiváltó, hasonló funkciókkal rendelkező más egységes
tanulmányi rendszer, így egy másik hasonló rendszer kifejlesztése és az arra történő
átállás gazdaságilag nem lenne ésszerű és hatékony. A reális alternatíva lehetőségét
kizárja a KÚRIA Kfv. III.37.158/2015. számú jogerős ítéletében rögzített megállapítás,
miszerint
a NEPTUN Egységes Tanulmányi rendszer olyan sajátosságokkal
rendelkezik, mellyel más tanulmányi rendszer nem kompatibilis, valamint
kizárólagos jogok védelme alatt áll.
Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítható,
hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének
kielégítésére, valamint, hogy 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 az Elektronikus Közbeszerzési
Rendszerben és a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi.
Budapest, 2020. szeptember 2.
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