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Ddntds
hiriletmhny ndlkiili ttugy aldsos eli tuilstdl

A Kdz.Jcrlszerz€si Hat6sdg Elndke a Kbt. 103. $ (4) bekezdese alapjSn megSllapitja,
hogy a F6vSrosi Kiizteriilet Fenntart6 Nonprofit Zrt., rrrlnt aj6nlatk6r6 (a
tovdbbiakban: Aj6nlatk€r6) 6ltal ,,K1899 LIBRA licenc upgrade" tdrgyban inditott

hitiletm4n! nilkilli tdrwalilsos eli drds iogalapi a megalapozott.
Inilokolds
Aj6nlatk€r6 2018. jrlnius 6. napjdn a Kbt. 103. $ (1) bekezdese alapjen t6j6koztatta a
Kdzbeszerz6si Hat6sagot, hogy a Kbt. 98. $ (2) bekezd6s c) pontja alapj6n hirdetrneny
n6lkiili t6rgyal6sos elj6rdst indit ,,K1899 LIBRA licenc upgrade" tltgyban.
Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. $ (1) bekezdes€nek megfelel6en t6j6koztatta a K6zbeszerzdsi
Hat6sdgo! valamint csatolta a hirdetmdny nelkuli targyal6sos elj6r6s jogalapj6nak
alkalmazhat6s6gdt igazol6 dokumentumokat.

Ajinlatk6r6 igazolta, hory a szerzfidfle m(szaki-technikai sajdtossigok miatt
kizAr6lag egy meghatSr ozolt gazdasAgi szerepl6vel, az aj{nlatt€telre felhivott
LIBRA Szofwer Zrt.-vel

(11.13

Budapest, Karolina u. 65.) kothet6 meg.

A LIBRA6i Integr6lt V6llalatir6nyit6si Rendszer (a tov6bbiakban: Rendszer) egy 2005
6ta mfk6d6 rendszer, amit az ajdnlatt6telre felhivott gazdasdgi szerepl6 fejlesztett ki'
A Rendszert bevezet€se 6ta :ugyanaz a gazdasAgi szerepl6 fejlesztette tov6bb, szabta
testre Aj6nlatk6r6 egyedi ig6nyeinek megfelel6ery amelynek kbvetkezt€ben egy
teljesen egyedi rendszer jdtt l6tre. A LIBRA Zrt. tulajdon5ban vannak mindazon
interface-ek, amelyek a LIBRA sajdt fejleszt6sekdnt iizemelnek, 6s biztositjSk a
rendszerhez kapcsol6d6 egy6b kiils6 heterog6n rendszerek integr6lt miikiid6s6t.

A Rendszer biz tosi\a az alaptev6kenysdget kezel6 szolgiltat6sokat, a g6pjdrmiipark
kezel6s6t, valamint szdmos olyan egyedi interface iizemelEs€t, amelyek szervesen
integr6lva, online adatkapcsolatokon keresztiil biztosltj6k az alaptev6kenys€g
zdkken6mentes ell6t5s6t.

Aj6nlatk€r6 el6adta, hogy az eddig rendelke z6sre 6116 192 konkurens felhaszndl6i
licenc m6r nem elegend6 a feladatok elv6gz€s€re, a rendszer napl66llom6nyai, illetve
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a felhaszndl6i

jelzEsek alapjdn nagyszdmban ttirt6rmek a licence korl6t miatt
sikertelen kapcsol6d6si kis6rletek, melynek okdn dt kell t6mie a processzor alaprl
licencekre, mely korldtlan hoz z6!6r6stbiztoslt Aj6nlatk6r6 sz6m6ra. A
ielen beszerz6s
ttugya a megl6zs6 renilsztrhez aal6 hozziferis egyidejfi, kortdtlan biztosltdsa, melyet csak 6s
kiz6r6lag az ajAnlatt€telre felhlvoft gazdasdgi sierepl6 tud teljesiteni.

A rendelkez€sre bocs6tott iratokb6l meg6llapfthate hogy Aianlatk6r6 r6sz6re nem
l€tezik m5s, redlis alternativa beszerz6si ig€ny6nek tietegitesere, valamint, hory
a verseny hidnya nem annak kdvetk ezm6nye, hogy Aje;latk 6''6 a kiJzbeszerzls
tirgyAt a versenyt indokolatlanul szdkit6 m6don hatrirozta meg.

A Kozbeszerzasi Hat6s6g Elniike a Kbt.

1g9. g-a alapjdn a sziiks6ges vizsgdlatokat
elv€gezte, a vizsgalata sordn meg6llapitott4 hogy a hirdetm6ny nelrcli taigyatasos
elj6rds jogalapjdnak megalapozotts6ga megdll"piit utO.

felen ddnt€st a Kbzh,.szerzlsi Hat6sdg Eln6k e a K}zbeszerzdsi Hat6s6g honlapj6n is
kdzz€teszi a Kbt. 103. S (4) bekezdds€nek megfelel6en.
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