
 

1026 Budapest, Riadó u. 5.    1525 Pf. 166.      www.kozbeszerzes.hu      Tel.: +36 1 882 8500        kapcsolat@kt.hu 

Iktatószám: HNT-00032/05/2023 
Ügyintéző: dr. Flek Lívia 

 
 

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 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 
ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Vállalkozási szerződés a Polisz Gazdasági rendszer szülői 
(közétkeztetés) modul üzemeltetésére Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére” tárgyban 
indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2023. február 20. 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 
„Vállalkozási szerződés a Polisz Gazdasági rendszer szülői (közétkeztetés) modul üzemeltetésére Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzata részére” tárgyban. 

Ajánlatkérő – a 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 jogok védelme miatt kizárólag egy, az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplővel köthető meg.  

Ajánlatkérő előadta, hogy 2009 óta használja az önkormányzat és intézményei részére – az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő által – fejlesztett Polisz Integrált Önkormányzati Rendszert (a továbbiakban: 
Polisz rendszer), melynek kapcsán először 2014-ben újabb modulok fejlesztésére került sor, majd 2020-ban 
bevezetésre került a szülői (közétkeztetési) modul. 

Ajánlatkérő megküldte a Polisz rendszer beszerzésére, támogatására és továbbfejlesztésére megkötött 
szerződéseit, valamint az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőnek a Polisz rendszerre – beleértve annak 
gazdasági moduljaira - vonatkozó kizárólagossági nyilatkozatát. Ajánlatkérő igazolta, hogy az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő rendelkezik kizárólagosan a Polisz rendszer szerzői jogaival és forráskódjával, 
valamint bemutatta, hogy a kizárólagos joga kiterjed az átdolgozásra, a feldolgozásra, a hibáinak javítására, 
és a szoftver bármilyen módosítására.   

Ajánlatkérő előadta, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Polisz rendszerhez kapcsolódó szülői 
(közétkeztetési) modul üzemeltetése az intézményei vonatkozásában. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében előadta, hogy a szülői (közétkeztetési) modul a Polisz 
rendszer részeként működik, a funkcióinak (számlák lekérdezése, folyószámla egyenleg, étkezések 
lemondása, stb.) ellátása érdekében a Polisz rendszerből lekérdezéseket, illetve folyamatos adatcserét végez, 
ezért szükséges a Polisz rendszer és a szülői (közétkeztetési) modul integrált működése. Ajánlatkérő előadta 
továbbá, hogy az üzemeltetési feladatok körébe olyan feladatok is tartoznak, amelyek elvégzéséhez 
elengedhetetlenül szükséges a forráskód módosítása, amelyre kizárólag csak az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szerepelő jogosult. 
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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 

Tisztelettel: 

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

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 
nevében és megbízásából: 

dr. Szeiffert Gabriella 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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