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DiintEs
hiriletmdny nElkiili tdtrgy alAsos elj dLrthsr6l

AKiizbeszerz€si Hat6s6g Elndke a Kbt. 103. $ (4) bekezd6se alapj6n meg6llapitja hogy
az OrszAgos Btr6sAgi Hivatal, mint ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban: Ajdnlatk€r6) 61tal
,,NexonIHR ilzemeltetAsi szerz6il6s A8+6h6nap)" t6rgyban inditott

hirdetminy ndlkiili tdwalilsos elidrds i ogalapi a megalapozott.
Indokolds
Aj6nlatk€r6 2018. jfnius 1. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n t6j€koztafta a
KdzbeszeruflsiHat6s6got, hogy akdzbeszeru&ekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv€ny (a
tovdbbiakban: Kbt.) 98. $ (2) bekezd€sdnek c) pontja alapj6n hirdetmEny n€lkiiLli
tSrgyal6sos eljdrdst indit,,NeronIHR iizemeltetisi szerzfiilis A8+6h6nap)" tArgyban.
Ajdnlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezddsdnek megfelel6en tdj6koztafta a Kdzbeszerz€si
Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyalisos elj6rds jogalapj6nak
alkalmazhat6s 6,gdt igazol6 dokumentumokat.

AiSnlatk6r6 a hi6nyp6tlSsdban igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos jogok
v6delme miatt kiz5r6lag egy meghatSrozolt gazdasAgS sz*tepl6vel, az ajdnlatt6telre
felhivott Nexon Vdllalkozitsi 6s Kereskedelmi Kft.-vel (1138 Budapest V6ci rit 186.)
kbthet6 meg.
Aj6nlatk6r6 megkiildte az Orszflgos lgazs6gszolgSltatdsi TanScs Hivatala 6s a Nexon
V6llalkoz6si €s Kereskedelrni Kft. kdztjtt 2010. decembet 20. nap16n a nexONHR
igazsAgiigyi-szem€lyzeti modul orszdgos bevezet6se trgy1barr l6hejdtt szoftver
felhaszndl6si sz erz6d€st. AjSnlatk6r6 jogosult az Orsz6go s lgazsdgszolg6ltat6si TanAcs
Hivatala altal megkdtdtt szerz6ddsre hivatkozni, tekintettel arra, hogy 2072. janu,Ar 1,.
rnpj6t6l az Ors z|gos Bfu6s6gi Hivatal (OBH) eln6k6hez keri.iLltek a megszfnt OrczAgos
IgazsAgszolgflltatdsi Tan6cs (OIT) 6s az OIT elndk6nek, aki egy szem6lyben a
Legfels6bb Blr6sdg elndke is volt, igazgatAsi jogkiirei (igy a bfr6silgi fels6vezet6k
kinevezdse, bfr6i 6ll6sp6ly6zatok elblrdl6sa, kdltsegvet6si, l6tszdm-gazddlkod6si
jogktirok, stb.).
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Aj6nlatk6r6 megkrildte az aj6nlattEtelre felhivott Nexon Vdllalkozdsi 6s Kereskedelmi
Kft. - a kdzbeszerz6si elj6r6s meginditdsakor hatdlyos - kiztu6lagossirgi nyilatkozatdt,
mely alapjdn a NexonIHR rendszer tovdbbfejleszt6s6vel, milkddtet6sdvel, 6s
iizemeltet6s6vel kapcsolatos feladatok vonatkozdsdban kizAr6lagos joggal
rendelkezik.

Ajdnlatk6r6 nyilatkozata szerint a Nexon Vdllalk ozitsi 6.s Kereskedelmi Kft. altal a
teljes bir6sdgi szervezetrends zer r0sz€re kifejlesztett igazsitgigyi-szervezeti modul
(tov6bbiakban: NexonIHR) rigy teszi lehet6v6 tdbb, mint 11.000 f6 jogszab6lyban el6irt
adatainak kezel6s6t, hogy a torv6nyi el6ir6sok marad6ktalanul teljestlienek.
Nyilatkozata drtelm€ben ezen speci6lis informatikai rendszerrel egyen6rt6kii mds
rendszer jelenleg nem l6tezik. A megl€v6 NexonIHR helyett egy rij rendszer
kifejleszt6se ardnytalanul nagy m(szaki rSfordit5ssal jdrna, jelent6s lenne az 6tdll6si
id6, mely vesz6lyeztetn6 tobb, mint 11.000 ember b6r6nek kifizet6s6t. Mindezek
mellett egy teljesen rij rendszer kifejlesztEse irredlisan nagy anyagi terhet r6na
Aj6nlatk6r6re.
Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocsdtott iratokb6l meg6llapithat6,
hogy Aj6nlatk€r6 rdszCre nem l€tezik mis, reilis alternativa beszerzdei ig6ny6nek
kiel€git€s€re, valarnint, hogy a verseny hidnya nem annak kdvetkezm6nye, hogy
Ai6nlatk6r6 a kbzbeszetzfls tirgyAt a versenyt indokolatlanul szfikitd m6don
hat6rozta meg.

A

K6zbeszerz1si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. $-a alapjdn a sziiksEges vizsgdlatokat
elv6gezte, a vizsgfiata sordn meg6llapitotta, hogy a hirdetm€ny ndlkiili t6rgyaldsos
elj6rds jogalapj6nak megalapozottsdga megdllapithat6.
Jelen d6ntdst a Kizbeszerzlsi Hat6sdg Elndke a Kdzbeszerz€si Hat6sAg honlapj6n is
k6zz,6teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s€nek megfelel6en.
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