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Ddntts

hiriletm0ny ndlkilli ffiryy al6s o s elj 6rdsr6l

A Kdzbeszerz1siHat6s6g Elntike a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n megSllapitja, hory
a Semmelweis Egyetem, mint ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban: Ajdnlatk6r6) 6ltal ,,Neptun
rendszer keretszerz6d6sek megrljitis a" tlrgyban inditott

Indokolds

Aj6nlatk6r6 2020. janudr 17. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn t6j€koztatta a
Kdzbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapjdn hirdetrn6ny
n6lktili t6rgyal6sos elj6r6st indft ,,Neptun rendszer keretszerzldhek megrijitfusd'
t6rgyban.

Ajdnlatk6r6 a r€szfire megktiLldtttt hidnyp6tldsi felhiv6st kdvet6en a Kbt. 103. S (1)
bekezd€sdnek megfelel6en t6j1koztatta aKdzbeszerzlsi Hat6sdgot, valamint csatolta
a hirdetm6ny n6lkiili ttugyal6sos eljdr6s jogalapj6nak alkalmazhat6sfuglt igazol6
dokumentumokat.

Aj6nlatk6r 6 igazolta, hogy a szerzldls kiztu6lagos jogok v6delme miatt kiz6r6lag egy
meghatdrozott gazdas6gi szerepl6vel, az aj6nlatt1telre felhivott SDA Informatik aiZrt.-
vel k6thet6 meg.

Aj6nlatk6r6 Inenyp6tlSsdban megkiildte a SDA Stfdi6 Kft.-vel megk6t6tt kordbbi
szetz6d€seit, azahhoz kapcsol6d6licencigazolfust, valamint az SDA InformatikaiZrt.-
nek a Neptun Egys6ges Tanulmdnyi Rendszerre (a tov6bbiakban: Rendszer)
vonatkoz6 kizilr6lagossdgi nyilatkozatilt. lgazolta tov6bb6 azt is, hogy a Rendszer
szetz6ijogainak kiztu6lagos tulajdono sa az SDA Informatikai Zrt. Ajdnlatk6r6 orokos
licenccel rendelkezik a Rends zerrevonatkoz6an.

A Felhaszndl6i Licencszeruld€s 6rtelm6ben a licenchez nem kapcsol6dik
term6kt6mogatdsi szolgilItatils, azt az SDA Informatikai Zrt., mint fejleszt6 ki.il6n
megrendel6s 6s szerz1d€s alapj6n biztositla. Aj6nlatk6r6 megfelel6en igazo\ta, hogy
kiz6r6lagos joga abeszerzls teljes mennyis6ge tekintet6ben marad6ktalanul fenn6ll.

A re6lis alternatlva lehet6s6g1tkiz6ga a fOruR Kfu. III.37.158/2015. szfumijoger6s
it6let6ben rdgzitett megdllapitds, miszerint a NEPTUN Egys6ges Tanulmanyi
Rendszer olyan saj6toss6gokkal rendelkezik, mellyel m6s tanulmdnyi rendszer nem
kompatibilis, valami nt kiztu 6lagos jogok v6delme alatt 6ll.
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Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezflsre bocs6tott iratokb6l megdllapithat6,
hogy Aj6nlatk6r6 tilszfite nem ldtezik m6s, redlis alternatfva beszerz6si ig6ny6nek
kiel6git6s6re, valamint, hogy a verseny hiSnya nem annak k0vetkezm€nye, hogy
Ajdnlatk6r6 a k6zbes zerzfis tfurgyilt a versenyt indokolatlanul sz{1kit6 m6don hatArozta
meg.

A Ktizbeszerz1si Hat6s6g Eln0ke a Kbt. 189. S-a alapjen a sztiks6ges vizsg6latokat
elv€gezte, a vizsgllata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetmdny n61kiili tdrgyal6sos
elj6r5s jogalapjdnak megalapo zottsilga meg6llapithat6.

felen dont6st a Kilzbeszeru€si Hat6s6g Eln0ke az Elektronikus K6zbeszerzflsi
Rendszerben 6s a Kdzbeszerz6si Hat6s6g honlapj 6n is kdzz6teszi.

Budapest, 2020. janudr 28.

a K0zbeszerz6si Hat6s6g eln6ke
nevdben 6s megbiz 6s6b6l:

dr. Kugler Tibor
f 6 osztlly v ezet6, kiadm6ny oz6
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