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DiintEs
hiriletmdny nilkiili tdrgyalilsos eljdrdsr6l

A Kbzbeszerzflsi Hat6s6g Elncike a k6zbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. €vi CXLII. t6rv6ny
(a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd€se alapj6n meg6ll apitla, hogy a NISZ Nemzeti

lnfukommunilciri6s Smlgiltat6 Zrt., mint aj6nlatk€r6 (a tov6bbiakban: Ajdnlatk6r6)
,,FPIR Foglalkoztatdspolitikni Penziigyi Informdciis Rendsrer toadbbfejlesztdsi-, toaibbd a
forrdsk6d m6dosittisdaal 6s ismeret&;el jdr6 szoftuertdmogatdsi illctue karbantartdsi feladatok"
tdrgydban indftott

hiriletmAnu ndlkiili tdwalhsos elidrds iogalapia megalapozott.

IndokoMs
Aj6nlatk6r6 2018. mdjus 9. napjdn a Kbt. 103. $ (1) bekezd6se alapj6n az Elektronikus
Klzbeszerz€si Rendszeren (EKR) kereszti.il t6j6koztafta a Klzbeszerzdsi Hat6sdgot,
hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s6nek c) pontja alapj6n hirdetmdny n€lkiili t6rgyaldsos
elj6r6st indlt ,,FPIR Foglalkoztat6spolitikai P€nzi.igyi Inform6ci6s Rendszer
tov6bbfejlesztdsi-, tov6bbS a forr6sk6d m6dosit6sdval 6s ismeret6vel jdr6
szoftvert6mogat6si illeWe karbantart6si feladatok" tdrgyban.

Ajanlatk6r6

a

hidnyp6tldsi felhivdst k0vet6en

a Kbt. 103. S (1) bekezd€s6nek

megfelel6en t6j6koztatta a Kdzbeszerzflsi Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny
n6lktili tdrgyalSsos eljdrds jogalapjdnak alkalmazhat6sAg1t igazol6 dokumentumokat.

Aj6rrlatk6r6

a

szerz6d€sek becsatoldsdval igazolta,

hogy rendelkezik a

tovdbbfejleszteni kivdnt rendszerrel. Ajdnlatk6r6 bemutatta, hogy a jogel6d Nemzeti
Munkai.igyi Hivatal 6s az aj6nlatt6telre felhivott CompuTREND 2000 Fejleszt6
Kereskedelmi 6s SzolgSltat6 Kft. kdzott 2072. j:d.\ius 16-6n v6llalkoz6si szerz6d6s j6tt
l6tre a FPIR elk€szft6s€re. A v5llalkoz6si s zerz6d6s r6gziti, hogy Aj6nlatk€r6 jogel6dje
megszerezte a FPIR teljes k6rt kiz6r6lagos felhaszn6l6i jog6t. A szerz6d€s rdgzitt
tovdbb6, hogy a kifejlesztett FPIR alapj6ul az aj6nlatt6telre felk€rt gazdaslgi szerepl6
6ltal kifejlesztett CT-EcoSTAT program szolgilt, amelynek felhaszn6l6i jogait
Aj6nlatk6r6 jogel6dje nem szerezte meg.

Aj6nlatk6r6 az eljArAs jogalapjak€nt a kiz6r6lagos jogok v6delm6t 6s m{iszakitechnikai saj6toss6gok fenn6llds6t egyar6nt megjeldlte. Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a
FPIR moduljainak szerves r6sz€t k6pezik a CT-EcoSTAT keretrendszerb 6l szArmaz6
ftiggvdnyek, objektumok 6s a CT-EcoSTAT forrdsk6dja n6lkiil a FPIR nem
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m6dosithat6, igy a kizAr6lagos jogok v€delme 6s a miiszaki-technikai sajdtossagok
fenn6ll6sa egyar5nt megSllaplthat6.
Aj6nJatk6r6 megktildte a CompuTREND 2000 Fejleszt6 Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6
Kft. kizer6lagoss6gi nyilatkozat6t, amely al6t6rnasztla, hogy az ajdnlatt6telre felhivott
gazdaslgi szerepl6 kizdr6lagos 6s teljes tulajdon6t k6pezik a rendszer alapj6t k1pezl
EcoSTAT rendszer forrask6djAnak szerz6i 6s egy6b jogai.

Ajrinlatkdr6 a re6lis alternativa vizsg|lata k6r6ben el6adta, hogy a FPIR pdnztgyileg
tiz j6l elktil6nithet6, inforrnatikailag egy egys€get k6pez6 6s egyenk€nt is dsszetett
modult foglal mag6ban. Aj6nlatk6r6 €s jogel6dje 2006 6ta haszn6lja a rendszert,
tov6bbfejleszt6s€r6l 6s a forr6sk6d v|ltoztateset 6s ismeret6t ig6nyl6
szoftvert6mogat6si feladatok eilat6s6r6l folyamatosan gondoskodtak. A jelenlegi
alkalmaz6s kivdlt6sa a rendszer egyedis6ge 6s bonyolults6ga miatt becsl€sek szerint 6
6vet venne ig6nybe, melynek kdlts6ge 4,8 milli6rd forint kor6 tehet6.

Fentiekb6l, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6 , llrory
Aj6nlatk6r6 rEsz€re nem l6tezik m6s, redlis alternativa beszerz1si igdny€nek
kiel6git6s€re, valamint, hogy a verseny hidnya nem annak kdvetkezmdnye, hogy
Ajenlatk6r6 a klzbeszerz1s t6rgy6t a versenyt indokolatlanul szttkit6 m6don
hatarozta meg.

A K6zbeszerzlsi Hat6s6g Elndke a Kbt.

189. $-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat
elv6gezte, a vizsgllata sor6n megiillapitotta, hogy a hirdetm€ny n€lktili tdrgyal6sos
elj6rds jogalapf 6nak megalapo zottsiga megdllaplthat6.
t/

Budapest, 2018. m6jus 24.
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