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Ddntds
hirdetm6ny n6lkhfi t6rgyol6sos eljdrdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a kozbeszerzdsekr1l sz6l6 2015. 6vi CXLlll. t6ru6ny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. g (4) be*ezaise atapjdn megSttapitja, hogy a Nyugat-magyarorsz6gi
Egyetem aj5nlatk6r6 (a tov5bbiakban: Al6nlatk6r6) ,,NEPTUN egys6ges tanulm6nyi rendszer
technot6giai 6s iogszab6tyi k6vet6se, tSmogat6sa, valamint kapcsol6d6 szolg6ltat6sok
ny0jt5sa" t5rgyban inditott
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AiSnlat*'6r6 2$7.[ianu6r-!9. napj5n o Kbt. 103. g (1) OefezAdse ataplSn tSl6koztatta a

K6zQeszerz6siHat6sSgot,tld,gv Kbt.9B. I (2) bekezddsdnek c) pontjo atapj6n hirdetm6ny n6tkuti
t6rgial5sos etjdf6st indit,,NE|TUN egys6ges tanulm5nyi rendszer technot6giai 6s jogszab6lyi
k6vel6se, t6mo$di5sa, ya[Amint kapcsol6d6 szolg6ltar6sok nyrijr6sa" t6rgyban.

1,.
AjSntatk6r6'air6dz6.re-20L7. ianuilr 23. naplSn megkutddtt hi6nyp6tt5si fethiv5st kovet6en a Kbt.
103. S (1) belezO6s6nek megfelel6en tdj6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatolta a

hirdetm6ny n6lk01i tdrgyat6sos eljSrSs logatapj6nak alkatmazhat6s6g6t igazot6 dokumentumokat.

Ai5ntatk6r6 a hidnyp6tt6s6ban igazolta, hogy a szerz6d6s kiz5r6tagos jogok v6delme miatt
kiz516tag egy meghat6rozott gazdas6gi szerepl6ve[, az al6nlatt6telre felhivott SDA
lnformatikai Zrt.-vel k6thet6 meg.

AjSntatk6r6 hi5nyp6tl6s6ban megkuldte a Nemzeti Er6forrds Miniszt6riumnak az aldntatt6tetre
felhivott SDA Informatikai Zrt.-vet megkotott ticencszerz6d6s6t, a Iicencszerz6d6s Aj6nlatk616re
tort6n6 kiterleszt6s6re vonatkoz6 licencigazolSst, az SDA Informatikai Zrt. Sttat ki6ltitott, a
k6zbeszerz6si etl616s megindit5sakor hatdtyos kizd16tagossSgi nyitatkozatot, valamint a
hi5nyp6tlSsban meghatdrozottaknak megfele[6en m6dositott al5nlatt6teti fethivSst.

1026 Budapest, Riado utca 5.

1525 Budapest, Pf. 166.
www. kozbeszerzes. hu
E-mait: hnt@kt.hu

Telefon: +36 1 BB2-8502
Fax: +36 1 882-8503



A Neptun Egys6ges Tanulm5nyi rendszer otyan mr3szaki-technikai salStoss5gokkal rendelkezik,
amellyel m5s rendszer nem kompatibitis. Az elinditott kozbeszerz6si eljSrSs nem haszn5tati jogok

megszerz6s6re irdnyul, hanem arra, hogy az ai6tnlatk6r6nek m6r rendelkez6s6re 5tt6 hasznSlati

ioggat fetadatokat lSsson el, igy Aj5nlatk6r6 r6sz6re nem l6tezik m5s, re5lis alternativa
beszerz6si ig6ny6nek kiet6git6s6re.

A kiz516lagos jogot megatapoz6 hetyzetet nem aj6nlatk616, hanem a Magyar Attam id6zte e16 azon
szerz6d6sse[, amiben tehet6s6get teremtett a licenc fets6oktat5si int6zm6nyekre va[6 ingyenes
kiterjeszt6sre, igy a verseny hi5nya nem annak kdvetkezm6nye, hogy Ajintatk6r6 a
kdzbeszerz6s t5rgy6t a versenyt indokolatlanut sz0kit6 m6don hatirozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kbt. 189. S-a atapj6n a szrjks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a

vizsgStata sor5n megdltapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti t6rgyat6sos etj6r6s jogalapl5nak

megalapozottsSga me g6ltapithat6.

Jelen ddnt6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etndke a Kdzbeszerz6si Hat6s5g hontapj6n is k6zz6teszi a

103. S (4) bekezO6s6nek megfelel6en.

Budapest, 20L7. tebru1r t.
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