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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 BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „BME OTIS típusú felvonók
karbantartása” tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2021. május 17. 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 „BME OTIS
típusú felvonók karbantartása” tárgyban.
Ajánlatkérő 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 műszaki-technikai sajátosságok, valamint kizárólagos jogok védelme
miatt kizárólag egy gazdasági szereplővel köthető meg, amelyet Ajánlatkérő ajánlattételre hívott fel.
Ajánlatkérő előadta, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) az
elmúlt évek során – felvonók típusa szerint – négy nagy felvonó céggel került kapcsolatba. Mindegyik cég
rendelkezik az előírt engedélyekkel és saját gyártó kapacitással, valamint az egyes gyártmányok tekintetében
Magyarország területére szóló kizárólagos forgalmazási jogosultsággal. Ajánlatkérő részletesen bemutatta,
hogy a BME-nek mely épületében hány darab OTIS típusú felvonó üzemel. Az Ajánlatkérő által bemutatott
korábbi szerződések alapján megállapítható, hogy a beszerzéssel érintett felvonókat több, mint tíz éve
használja.
Ajánlatkérő előadta, hogy a felvonók szerkezeti egységei gyártónként és berendezésenként egyediek, ezért a
fülke és szerelvényei, az akna szerelvényei, a gépház és szerelvényei (motor-hajtómű-vezérlés, stb.),
zuhanásgátló-rendszer, villamos szerelvények, biztonsági rendszer, villamos hajtás alkatrészei, és a szoftver
is gyártmány/gyártó specifikusak. A vezérlőegység mikroelektronikai része (szoftveresen is) olyan
meghatározó része a felvonónak, ezáltal olyan műszaki–technikai sajátosság, amely alapvetően határozza
meg egy felvonórendszer működési jellegét, és ennek következtében annak karbantartását. A karbantartási
tevékenység része a hiba diagnosztizálása, amit az egyedi gyártói szoftverhez tartozó hibakód olvasó
rendszer tesz gyártmány/gyártó specifikussá. A felvonók egyes fő rendszerei önálló egységet képviselnek,
úgymint a meghajtás rendszerei a felvonógépházban, a vezérlés a vezérlő szoftverekkel, az ezek inputjait
kiszolgáló érzékelők, biztonsági berendezések.
Ajánlatkérő részletesen bemutatta, hogy a kezelésében lévő felvonók karbantartásának, javításának műszakitechnikai sajátosságai miatt e tevékenységet kizárólag egy gazdasági szereplő képes ellátni. Ajánlatkérő
bemutatta a kizárólagos jog jogosultjának – az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőnek – nyilatkozatát,
mely szerint jelen eljárás tárgya szerinti felvonók vonatkozásában a beszerzési teljes időtartamára és minden
elemére kiterjedően Magyarország területén kizárólagos joggal rendelkezik, és kizárólagosan jogosult
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szakszerviz-szolgáltatást biztosítani az OTIS típusú felvonókra nézve. A nyilatkozat értelmében a felvonók
diagnosztikai szoftvere tekintetében kizárólagos szerzői joggal rendelkezik.
Ajánlatkérő azt is igazolta, hogy ezen gazdasági szereplő a felvonók szervizelése tekintetében kizárólagos
jogosultsággal bír. A jelen eljárás tárgyát képező felvonóberendezésekhez rendelhető szakszervizen kívül
más gazdasági szereplő jogszerűen nem használhatja azokat a szoftvereket, amelyek nélkülözhetetlenek a
szakszerű üzemben tartáshoz, és e szoftverek elválaszthatatlan részei a rendszernek.
Ajánlatkérő bemutatta, hogy a jelen eljárás tárgyát képező felvonóberendezések rendeltetésszerű és
biztonságos használatra alkalmasságának fenntartása – a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról
szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet előírásainak betartásával – műszaki-technikai sajátosságok, valamint
kizárólagos jogok fennállása okán csak egy meghatározott ajánlattevő közreműködésévek lehetséges, amely
képes teljes körűen teljesíteni a felvonóberendezések karbantartását és eseti hibajavítását.
Ajánlatkérő előadása értelmében a tárgybani felvonó nem gyártói alkatrésszel történő javítása nem
lehetséges, továbbá a gyártói alkatrészek nélkül a teljes rendszercserét kellene végezni, amely viszont irreális
alternatívája lenne a jelen beszerzésnek, tekintve, hogy ez lényegében azt jelentené, hogy egy közel 100 ezer
forintos javítás helyett több milliós, vagy akár 10 milliós költséggel 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 a Kbt. 103. §
(4) bekezdésének megfelelően.
Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban
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