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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 Népegészségügyi Központ, mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Poszeidon EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer bevezetése, 
valamint az EKEIDR rendszer rendszerspecifikus integrációs komponensének alkalmazása a 
Szakrendszeri integrációk megvalósítására” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. május 3. 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 „Poszeidon 
EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer bevezetése, valamint az EKEIDR rendszer rendszerspecifikus 
integrációs komponensének alkalmazása a Szakrendszeri integrációk megvalósítására” tárgyban. 

Ajánlatkérő – hiánypótlást 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 jog védelme miatt kizárólag egy, az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő csatolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos 
jogáról szóló nyilatkozatát a beszerzés tárgya tekintetében annak teljes időtartamára vonatkozóan. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a Kormány az egységes központi elektronikus irat és dokumentumkezelési 
rendszer kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 2576/2021. számú határozatában (a továbbiakban: 
2576/2021. Korm. határozat) a miniszterelnök kabinetfőnökét hívta fel a Poszeidon Egységes Központi 
Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer (a továbbiakban: Poszeidon) további közfeladatot ellátó 
szervezetekre történő kiterjesztése érdekében. A Miniszterelnöki Kabinetiroda kezdeményezte a Poszeidon 
állami – örökös, korlátlan felhasználói számára vonatkozó, ingyenes – licencének a kiterjesztését a Nemzeti 
Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvéntársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti szervezetek vonatkozásában. 
Ajánlatkérő a 2021. december 20. napján kiállított licencigazolás benyújtásával igazolta, hogy 2021. december 
17. napján a Poszeidon tekintetében örökös licencjogot szerzett. 

Jelen eljárás tárgya a Poszeidon, mint alaprendszer és a hozzá kapcsolódó – a műszaki leírásban 
meghatározott – modulok bevezetése. Továbbá jelen eljárás tárgyát képezik meghatározott kapcsolódó 
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szolgáltatások nyújtása, valamint az éles üzembeállítás utáni két hónapra terméktámogatási szolgáltatások 
beszerzése. 

Ajánlatkérő nyilatkozata és a becsatolt dokumentumok alapján megállapítható, hogy a jelen beszerzés csak 
és kizárólag olyan feladatokat foglal magában, amelyekre az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos joga fennáll, valamint, amely feladatok ellátásához szükséges az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállása. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
nyilatkozatában megerősítette, hogy a beszerzés tárgya vonatkozásában kizárólagos joga áll fenn a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében előadta és igazolta, hogy a 2576/2021. Korm. határozat 
végrehajtása eredményeként a Poszeidonra vonatkozóan már rendelkezik annak bevezetéséhez és 
használatához szükséges licencjogokkal. A Poszeidon bevezetésére és működtetésére, tekintettel a 
vonatkozó kizárólagos jogokra és az ezzel összhangban megkötött felhasználói licencszerződésre, kizárólag 
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult. 

A Poszeidonon kívül a piacon nem érhető el olyan szoftver megoldás, amely kielégítené Ajánlatkérő 
2576/2021. Korm. határozat szerinti, elektronikus irat- és dokumentumkezelés egységesítésére irányuló 
beszerzési igényét. Ajánlatkérő úgy nyilatkozott, hogy a Poszeidon által biztosított integrált szolgáltatásokat 
nyújtó informatikai rendszer új fejlesztésként, vagy létező tanúsított iratkezelési szoftver licenceinek 
megvásárlásával, továbbfejlesztésével és integrációjával történő megvalósítása olyan aránytalanul nagy 
pénzügyi és időbeli ráfordítással járna – tekintettel a már meglévő licencre –, hogy ez reális alternatívaként 
nem vehető számításba. 

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. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban 

Tisztelettel: 

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

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 
nevében: 

 

dr. Szeiffert Gabriella 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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