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Ddntds
h i rdetmdny ndlkii li td rgyo l6sos e ljd rdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke o kdzbeszerzdsekr6l szdl6 2015. dvi CXL\ll. torudny (a

tovdbbiakban: Kbt.) 103. g (l) oe*ezddse alapi|n megdttapitja, hogy a Sopron Megyei Jog0 V6ros
Polg5rmesteri Hivatala aj5ntatk616 (a tov5bbiakban: Al5ntatk616) ,,V6ltatkozSsi szerz6d6s az
0nkorm6nyzalnill mUk6d6 ,,KdzUgy 5.0 6nkorm Snyzati rendszer" fotyamatos, norm6l Uzemi
t5mogat6s6nak,2O77.6vi support tev6kenys6g6nek ett6t6sa tsrgyiban" t5rgyban inditott

h i rd et m 6 ny n 6 lkii I i td rgyo ld s o s e lj 6 rd s j og o Io pj o m e g o lopozott.

lndokolds

Ai5ntatk616 2017. ianu|r 17. napiln a Kbt. 103. I (1) befezAdse atapjdn tdl6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy Kbt. 98. I (2) bekezddsdnek c) pontjo atapj5n hirdetm6ny n6tk0ti
tdrgyat6sos ety6rSst indit ,,Vdttalkoz6si szerz6d6s az 0nkormdnyzatnSl mfikiid6 ,,Kiiziigy 5.0
tinkormSnyzati rendszer" tSrgyban.

AiSntatk616 hiiinyp6tt6si fethivdst kovet6en a Kbt. 103. S (1) bekezO6s6nek megfetet6en
t5l6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sdgot, vatamint csatotta a hirdetm6ny n6tk0ti tSrgyatSsos etjd16s

logatapjSnak alkalmazhat6sdgdt igazot6 dokumentumokat.

Ajdntatk6r6 szerz6d6sek csatotds6val igazolta, hogy rendetkezik a Koz0gy 5.0 onkormdnyzati
rendszerre[.

Aionlatkd16 igozolto, hogy o szerzddds kizd16logos jogok vddelme miott kizdrdtog egy meghatdrozott
gazdosdgi szerepl6vel, az ai6nlatt6tetre felhivott CityByte Zrt.-veI kothetd meg.

AjSntatk616 et6adta, hogy az ajdntatt6tetre felhivott gazdas6gi szerept6 2011. lanuSr 1-y6n
megszerezte a ,Kozugy 5.0 onkormdnyzati rendszer" forr5sk6djdt 6s a rendszeme vonatkoz6
kizdr6tagos iogokat. Attitdsa atdtSmaszt5sSra csatolta az aiilnlatt6tetre felhivott CityByte Zrt.
hatdtyos kiz516[agossdgi nyilatkozatSt, vatamint a vonatkoz6 szerz6d6seket.

1026 Budapest, Riado utca 5.

1525 Budapest Pf. 166.
www. kozbeszerzes. hr:

E-mail: hnt@kt.hu

Telefon: +36 1 882-8502
Fax: +36 1 882-8503



AiSnlatk616 et6adta, hogy a beszerz6s tdrgya vonatkoz6s6ban a fethivott ai6nlattev6 kiz6r6tagos
jogokkat rendelkezik, ez6ttat Ajdnlatkdti riszdrc nem ldtezik mds, redlis olternatlvo beszenisi
igdnydnek kieldgitdsire, volomint, hogy o verseny hidnyo nem onnak kdvetkezmdnye, hogy
Ajdnlotkdrd o kdzbeszerzis tdrgydt o versenyt indokolotlonul sz0kt't6 m6don hotdrozto meg.

A Kdzbeszerz6si Hat6sSg Etn6ke a Kbt. 189, S-a atapjdn a szOks6ges vizsg6latokat etv6gezte, a
vizsg6lata sor5n megdttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti t6rgyat6sos etjSrds jogatapj6nak
megatapozottsSga megdttapithat6.

Jeten dontdst a K6zbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapjSn is kozz6teszi a

103. S (4) bekezO6s6nek megfetel6en.

Budapest, 20t7. ianuSr 30.
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