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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 az ELI-HU
Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Kulcs-Szoft
szoftver egyedi továbbfejlesztése” 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 „Kulcs-Szoft szoftver egyedi továbbfejlesztése”
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 kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő az érintett
szoftverlicenceket 2011 és 2013 között szerezte be, azokat azóta folyamatosan
használja.
Ajánlatkérő igazolta, hogy rendelkezik jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező
szoftverlicencekkel, és a szoftvert ténylegesen használja, az évek során azt
folyamatosan a többi szoftveréhez igazította, funkcionálisan bővítette.
A jelen eljárás keretében Ajánlatkérő szolgáltatási szerződés megkötésére törekszik,
melynek célja a Kulcs-Soft szoftverrel kapcsolatos egyedi fejlesztések megvalósítása a
Kulcs Soft szoftver három moduljában: Ügyvitel, Tárgyi eszköz és Könyvelő program.
Ajánlatkérő bemutatta, hogy a szoftver tekintetében a szerzői jogokkal kizárólagosan
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő rendelkezik. Az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplő nyilatkozata értelmében kizárólag ő jogosult az eljárás tárgyát
képező szoftverek fejlesztésére, forgalmazására és átdolgozására.
Ajánlatkérő egy összehasonlító táblázat segítségével részletesen bemutatta és
alátámasztotta, hogy a beszerzés tekintetében nem létezik számára reális alternatíva,
tekintettel arra, hogy egy régóta használt, számos modullal rendelkező, jól működő
szoftver helyett egy teljesen új szoftvercsomag beszerzése adatbiztonsági kockázattal
jár, továbbá jóval jelentősebb idő- és költségigénnyel bír. Ajánlatkérőnek a szükséges
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fejlesztések más gazdasági szereplőtől történő megrendelésére - a védendő szerzői
jogokra tekintettel - nincs jogi lehetősége, a beszerzés tárgya szerinti feladatok
megvalósítása a kizárólagos jog jogosultja által érhetőek el.
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 7.
A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság
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