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hirdetmdny ndlkhli tdrgyoldsos eljdrdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Etnoke o kozbeszerzdsekrilt sz6l6 2015. 6vi CXL\ll. toruAny (a

tov5bbiakban: Kbt.) 103. g (4) be*ezadse atapj6n meg5ttapitja, hogy a Semmelweis Egyetem

ai5ntatk616 (a tov5bbiakban: A16ntatk616) ,,Neptun Egys6ges Tanulm6nyi Rendszer t6mogat5si
feladatainak elv6gz6se" t5rgyban inditott

hirdetmdny nElkiili tdrgyo16sos eli6rds iogolopio megolopozott.

lndokolds

Af5ntatk6r6 20t7. ianu|r 10. napl5n o Kbt. 103. g (1) befezddse atapi5n tSi6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6sSgot, hogy Kbt. 98. I Q) bekezddsdnek c) pontio atapiSn hirdetm6ny n6tk0li

tSrgyal6sos etldr5st indit ,,Neptun Egys6ges Tanulm6nyi Rendszer t5mogatSsi feladatainak

elv6gz6se" t5rgyban.

Aj6nlatk616 a 16sz6re 2017. ianv6r 13. napj6n megkutd6tt hi5nyp6tt6si fethiv5st kovetoen a Kbt.

103. S (t) bet<ezO6s6nek megfetel6en tdj6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatolta a

hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyalSsos eljdrds jogataplSnak alkalmazhat6s5g6t igazot6 dokumentumokat.

Ai6nlatk6r6 a hi6nyp6ttds6ban igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6tagos iogok v6delme miatt
kizAr6lag egy meghat6rozott gazdas6gi szerep[6vet, az aj5ntatt6tetre fethivott SDA

Informatikai Zrt.-vel k6thet6 meg.

Aj5ntatk6r6 hiSnyp6tt6s6ban megkrjtdte az aj6ntatt6telre felhivott SDA Informatikai Zrt.-nek a

kozbeszerz6si etj5r5s megindit6sakor hatdtyos kiz516lagoss6gi nyitatkozat6t.

Aj5nlatk6r6 hiSnyp6tt6s6ban megkutdte a SDA St0di6 Kft.-vel 2008. l0tius 3. napiSn megk6tott
ticencszerz6d6s6t is, amely Ajdntatk6r6t a Neptun Egys6ges TanulmSnyi Rendszer

vonatkoz6s6ban csak hasznStatra logosftia fel, 6s rogziti, hogy a felhaszn6t5si iogok nem

kiz6r6tagosak. Aj6ntatk6r6 igazolta, hogy az ajdntatt6tetre felhivott SDA Informatikai Zrt. az SDA

St0di6 Kft. iogutodia.
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AjSntatk6r6 nyilatkozata szerint a hozz6 hasonl6 m6ret0 fets6oktatdsi int6zm6nyek a Neptun
rendszeren kivrll eleny6sz6 sz6mban az ETR rendszert haszndlj5k, ez ut6bbi tulaldonosa szint6n
az SDA Informatikai Zrt.. AlSnlatk6r6 nyitatkozata szerint a m6r l6tez6 rendszerr6l m6sik
rendszerre tdrt6n6 5tt6r6s vagy 6i rendszer kifejteszt6se ar5nytalanut nagy anyagi 6s m0szaki
rdfordit5ssat jdrna, jelent6s lenne az 0j rendszerre tdrt6n6 6tdtt5s id6 6s bels6 er6forr6s
rdforditSsi i96nye is, vatamint az 0j rendszer beszerz6se kiz616lag egyetten aj6ntattev6t6l, a jeten
etjdrSsban ajdnlatt6telre fethivott sDA Informatikai zrt.-t6tvolna tehets6ges.

Fentiekre tekintette[, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l meg6ttapithat6, hogy
Ai6ntatk6r6 r6sz6re nem t6tezik m5s, re6lis alternativa beszerz6si ig6ny6nJi
kiel6git6s6re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak k6vetkezm6nye, hogy
Ai5nlatk6r6 a kiizbeszerz6s t6rgyilt a versenyr indokotattanul szfikit6 m6don irar6rozii
meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a szriks6ges vizsg5tatokat elv6gezte. a
vizsgdlata sor5n megStlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkrili t5rgyatSsos elj5r6s jogalapj6nak
megalapozotts6ga me 95[apithat6.

Jelen d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a Kozbeszerz6si Hat6s5g honlapjSn is kozz6teszi a
103. S (4) bekezO6s6nek megfetet6en.

Budapest, 20L7. ianvdr 1,9.
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