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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 Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mint ajánlatkérő (a továbbiakban:
Ajánlatkérő) által „Eurodens és Eurospec modulok cseréje” tárgyban
indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2020. október 6. 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 „Eurodens és
Eurospec modulok cseréje” 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 igazolta, hogy rendelkezik a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti
szoftver (a továbbiakban: Rendszer) licencigazolásával, a Rendszert
Ajánlatkérő és jogelődje 2006. óta használja.
Ajánlatkérő előadta, hogy jelen eljárás keretében két új modult kíván
beszerezni az általa használt Rendszerhez, mely szerzői jogi védelem alatt
áll. Ajánlatkérő – a Rendszer szellemi jogainak kizárólagos jogosultja (a
továbbiakban: Jogosult) nyilatkozatának benyújtásával – bemutatta, hogy a
két új modult kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő képes
rendelkezésre bocsátani, mint a Jogosultat Magyarországon kizárólagosan
képviselő vállalkozás.
Ajánlatkérő megküldte a Közbeszerzési Hatóság részére a megkötött
licencszerződésen túl az ajánlattételre felhívottnak a Rendszerre vonatkozó
kizárólagossági nyilatkozatát.
Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében bemutatta, hogy
tekintettel a beszerzési igényre, mely szerint Ajánlatkérő a már meglévő
Rendszert kívánja bővíteni, azzal kompatibilisnek kell lennie az új
moduloknak. Nyilatkozata szerint jelenleg a piacon nem létezik másik SNIFNMR kiértékelő modul, illetve másik sűrűségmérő berendezés, valamint
vezérlő szoftver rendszer, amely kompatibilis lenne a jelenlegi Rendszerrel.
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Ezen túlmenően, a piacon nem létezik másik gazdasági szereplő által
forgalmazott, mágneses magrezonancián alapuló proton/deutérium arányt
mérő rendszer, amely alkalmas alkoholtartalom botanikai eredetének
meghatározására, így egy másik rendszer beszerzése csak annak egyedi
kifejlesztésével volna lehetséges, mely időigénye és költségei miatt nem
jelent reális alternatívát.
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. október 19.
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