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Ddnt6s
hiriletmeny nelkiili trtrgy aldso s elj 6rdsr6l

A Kozbeszetzesi Hat6s6g Elnitke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se atapjdn megelapiqa,hogy a
Digitdlis Korm,inyzati Ugynoks6g a NemzeltFllrkiizl6si 6s Informatikai Tan6csr6l valamint
a Digit6lis Korm6nyzati UgyndkslgZfuttkisrfien M{iktid6 R6szv6nytdrsas6g 6s a kormdnyzati
informatikaibeszetz€sek kozpontositottk6zbeszerzlsirendszer6r6lsz6l6s}l,/2018. (X11.27.)
Korm. rendelet 30. S (7a) bekezd6se alapjdn MAV Magyar A[amvasutak Zertkiiriien
Mfik6d6 R6szv6nyt6rsasdg, mint aj6nlatk6r6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) javtua
,,Vonatkiizleked6si FOR tov6bbfeileszt6 e" tArgybartinditott

hiriletmhry ndlkiili tdrw al6so s eli drds i ogalapi a megalapozott.

lndokolds

A Digitdlis Korm6nyzati Ugynilks1g2120.janu6r 7.napj6na Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n
tdi6koztartta- a Kdzbeszerz€si Hat6sdgof hogy a Kbt 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapj6n
hirdetrnEny n6lkflli ttugyalilsos eli6r6st indit ,,Vonatk6zleked6si FOR tov6bbfejlesztfls"
ttugyban.

A Digitdlis KormSnyzati Ugyndks6g a Nemzeti Hlrkilzl6si 6s Informatikai Tandcsr6l,
valamint a Digit6lis Kormdnyzati Ugyn6ks1g Zdri*r6r{1en Miik6d6 R6szv6nyt6rsasdg 6s a
korm6nyzati informatikai beszerzflsek k6zpontositott kiizbeszerz6si rendszerlt6l sz6l6
30t/2018. (XIL.27.) Korm. rendelet13. S (1) bekezdds a) ponga 6s a Kbt 3. S 14. 6s26. pontja
alapjdn kdzponti beszerz6 szentk*nt j6rul6kos kdzbeszerz&i szolgdltatdst nyiljt6kmt jdr eI jeten
beszzrzts sordn.

A Digitdlis Korm6nyzati Ugyntiksdg - a hi6nyp6tl6st kdvet6en - a Kbt. 103. S (1)
bekezddsdnek megfelel6en tAj1koztatta a Kdzbeszetz1si Hat6s6go! valamint csatolta a
hirdebrr6ny n6lkiili tdrgyaldsos eljiir6s jogalapj6nak alkalmazhat6sdgilt igazol6
dokumentumokat

A Digit6lis Korm6nyzati Ugyn6ks1g igazolta, hogy a szerzfldEs kizrtr1lagos iogok a1delme
miatt kzfu6lag egy meghatArozoft gazdasilgl szerepl6vel, az aitnlatt6telre felhivott Scheiilt
8 B achmann Sy stem T echnik Gmbh-o al kiithetd meg.

Az Aj6nlatk6r6 6ltal rendelkez6sre bocs6tott szerz6d6sek alapj6n, valamint ajdnlatt6telre
fellrivott gazdasilgp szercpl6 kizdr6lagossdgi nyilatkozata szerint a FOR rendszer
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alapfunkcionalitdsdt biztosit6 TRAWS szoftv*, kiizponti modulja 6s a GEN, RDE 6s EiiR
kieg4szitf moilulok aagyoni jogai a Scheiilt I Bachmann Gmbh-t illetik meg, a szoftver

fonrtsk6ilia 6s a rcndszerkulcsok a kizdrdlagos tulaidondban uannak, arra vonatkoz6an
harmadik f€lnek semmilyen jogot nem biztositott.

A Digitdtis Kormdnyzati Ugyniiks6g igazolta, hogy az aitnlaftltelre felhivott gazdasdgi
szerepl6 krzar6lagos ioga a tArgyi beszetz1s valamennyi elem6re kiterjed. A beszerz6sre

ktzfu6lag olyan modulok, funkci6k tekintet6ben keriil sor, amelyeket Aj6nlatk6r6 m6r
haszndl. Abeszerz1s tfurgyiltklpezl fejlesztdsek az integr6lt FOR rendszer alapelem6re, a

Schedit & Bachmann System Technik Gmbh. tulajdon6ban l6v6 TRAVIS alapmodulra
6piilnek, a bels6 interf6szeinek m6dositdsdval, illetve a TRAVIS alapmodul bels6
paramdtereinek megv6ltoztatds6val.

A Digi6lis Korm6nyzati Ugyniiks6g el6adta tov6bb6, hogy Ajdnlatk6r6 a rendszer9 annak
bevezet6se 6ta t0bb alkalommal fejlesztette, valamint hangsrllyozh, aztis, hogy m6s, dobozos
el6re elk6szitelt szoftver az egyedi igdnyek miatt nem felelhet meg Aj6nlatk6r6 ig6nyeinek,
a rendszer kivdltdsa csak olyan ni fqlesztlssel lenne megval6sithat6, amelynek kialakitdsa
j6val tiibb er6forr6st ig6nyelne, id6ben hosszadalmasabb lenne 6s ardnytalan plusz
koltsdgekkel i6rna Ai6nlatk6r 6 szdmdt a.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezlsre bocs6tott iratokb6l megdllapithat6, hogy
Ajdnlatk6r6 rlszlre nem lEtezik mds, redlis alternaffva beszerz1si ig6ny6nek kiel6git6s6re,
valaminf hogy a verseny hidnya nem annak kdvetkezm6nye, hogy Ai6nlatk6r6 a

kozbeszerzfls tArgylt a versenyt indokolatlanul sz(tkit6 m6don hatdrozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Elnilke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sziiks6ges vizsg6latokat elv6gezte,
a vizsgdlata sor6nmegdllapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili tdrgyal6sos eljdrdsiogalapjrinak
megalapozotts6ga meg6llapithat6.

Jelen d6nt6st a K}zbeszerzdsi Hat6s6g Elntlke a Kbzbeszeru1si Hat6s6g honlapjdn is

kdzzfiteszi a Kbt 103. S ( ) bekezd6sdnek megfelel6en.

Budapesf 2020. janatu 1,6.

a K0zbeszeruflsi Hat6s6g eln0ke
nev6ben 6s me gblz6sdb6l:

L-.{r-uah^. * fur,^-

Rakovitsn€ dr. Szini Katalin
f (nsztAlyv ezet6-helyettes, kiadm6nyoz6
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