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Iktatószám: HNT-00079/08/2022/ 
Ügyintéző: dr. Ferencz Nándor 

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 Müpa Budapest – Művészetek Palotája Nonprofit Kft., 
mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Müpa CRM rendszerének üzemeltetése 2022” 
tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. április 4. 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 „Müpa CRM 
rendszerének üzemeltetése 2022” tárgyban. 

Ajánlatkérő – 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, valamint műszaki-technikai sajátosságok 
miatt kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. 

Előzményként rögzíthető, hogy Ajánlatkérő – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) 
bekezdés a) pontja alapján lefolytatott közbeszerzési eljárást követően – 2013. április 29-én szerződést kötött 
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel ügyfélkapcsolat-kezelési CRM rendszer létrehozása 
érdekében.  

Ajánlatkérő igazolta, hogy 2013. évtől kezdődően az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő által fejlesztett 
CRM rendszert használja, melyre nézve nevezett gazdasági szereplő kizárólagos jogokkal rendelkezik, mely 
tényt az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozatában megerősített. 

A műszaki-technikai sajátosságok körében Ajánlatkérő előadta, hogy 2013 óta egy olyan összetett rendszer 
jött létre, mely Ajánlatkérő komplex értékesítési, ügyfélkapcsolati és kommunikációs tevékenységének 
alapja, és amely technológiai szempontból teljesen egyedi. Ajánlatkérő előadta, hogy egy ilyen komplexitású 
rendszer a forráskód hiányában nem reprodukálható, így a kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplő által kifejlesztett és üzemeltett rendszerrel tudja folytatni a munkáját. 

A reális alternatíva hiányának körében Ajánlatkérő előadta, hogy a CRM-rendszer szabad felhasználású 
forráskódjának piaci ára, illetve egy, a jelenlegi rendszer újra fejlesztésének költsége is több nagyságrenddel 
meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi keretet. Ajánlatkérő tájékoztatása szerint a 
jelenlegihez hasonló – amely szerint csak használati jogot szerezne – konstrukciójú alternatíva beszerzésének 
költsége is jelentősen magasabb lenne a rendszerre az annak bevezetése óta fordított teljes összegnél. 
Ajánlatkérő előadta, hogy minden más lehetséges megoldás kizárólag aránytalan mértékű és indokolatlan 
időveszteséget okozó módon lehetséges, amely módok az állami vagyonnal felelősen gazdálkodó társaság 
számára reális alternatívaként nem minősíthetőek. 
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Ajánlatkérő bemutatta, hogy rendelkezik a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről 
szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (9) bekezdése szerinti engedéllyel.   

Ajánlatkérő előadta, hogy az érintett beszerzés nem tekinthető alkalmazásfejlesztésnek, így nem tartozik az 
Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes 
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá.  

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 az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben és a Közbeszerzési 
Hatóság honlapján is közzéteszi. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 
Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

 
a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében és megbízásából: 
 

dr. Szeiffert Gabriella  
Hatósági Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető, kiadmányozó helyett 
 
 
 
 

Hellné dr. Varga Anita 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

főosztályvezető  
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