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Diintds
hiriletmdny ndlktili tdtgyaltsos eljilftsftI

A Kdzbeszerzflsi Hat6sSg Elndke a Kbt. 103. S (4) bekezdese alapj5n meg6llapitja,
hogy a Magyar Nemzeti Bank, mint ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) 61tal

,,Vrillalkozrisi keretszerz6dds Inforex rendszer temogatesa 6s fejleszt€se" t6rgyban
indltott

hiriletmCny ndlkilli tdwaldsos eli 6rds iogalapia megalapozoft.

lndokol6s

Ai6nlatk6r6 2019. iamtAr 18. napjSn a Kbt. 103. S (1) bekezdese alapj6n tdj€koztatta a

K6zbeszerz€si Hat6sdgot, hogy a Kbt.98. S (2) bekezdes c) pontja alapj6n hirdetm6ny
nelkiili t6rgyal6sos eljdr6st indlt ,,V6llalkoz6si keretszerz6d6e Inforex rendszer
temogatisa 6s feileeztEse" t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd€senek megfelel6en t6j6koztafta a Kbzbeszerz1si
Hat6s5got, valamint csatolta a hirdetm€ny n€lktili tArgyal6sos elj6r6s jogalapj5nak
alkalmazhat6sig6t igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6dfls kiz6r6lagos jog miatt kiz6r6lag egy
meghatdrozott gazdas{gp szerepl6vel, az ajdnlatt€telre felhivott FX Software
Sz6mitdstechnikai, Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6 Zrt.-vel (1066 Budapest, Weiner Le6
u. 16.) kiithet6 meg.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a 2003-ban bevezet6sre keri.ilt Inforex rendszer az FX
Software Zrt. javlra fenn6ll6 szerz5i jogi vddelem alatt dll6 alkotds. Ezen szellemi
alkotds szemdlyhez ftz6d6 €s vagyoni jogainak kizdr6lagos jogosultja, valamint az
egyes fejlesztEsek tekinteteben a szoftver, a rendszer itdolgozAsi, m6dositdsi,
tov6bbfejleszt€si jogosultja kiz 6r6lag az FX Software Zrt. Ajdnlatk€r6 a rendszer 6s a
szoftverek haszndlati jog6val rendelkezik, amely nem kizdr6lagos, 6s nem
6truh6zhat6, id6ben korl6tlan. Aianlatk6r6 haszn6lati joga nem biztosit felhaszn6l6si
es rendelkez6si jogot is egyben.

Ai6nlatk6r6 bemutatta, hogy az Inforex rendszer az Aj1nlatk€r6 igEnyeinek
megfelel6en keriilt kifejleszt€sre (Inforex MNB verzi6), a redlis alternativa hi6nya
kdr6ben tov6bb6 Al6nlatk6r6 bemutatta, hogy a jelen beszerzds becstilt 6rt6ke nem
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jelent6s a rendszer bevezet€s6nek 6s eddigi tov6bbfejleszt€seinek 6rt6k6hez k€pest,
lgy eW teljesen rlj informatikai rendszer bevezetese ar6nytalan tdbbletkdlts€ggel
i6rna.

A rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l meg6llapfthat6, hogy Aj6ntatk6r6 r6sz6re nem
ldtezik mds, reSlis altemativa beszerzdsi ig6ny€nek kiel6$t6s6re, valamint, hogy a
verseny hi6nya nem annak kdvetkezmEnye, hogy Ajdntatk€r6 akdlzfuzerz& l5rry6t
a versenyt indokolatlanul sz{iklt6 m6don hat6rozta meg.

A Kdzbeszerzdsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. g-a alapjen a sziiksdges vLsgdlatokat
elv6gezte, a vizsgdlata sordn megdllapitotta, hogy a hirdeknEny n6lktili t6rgyaldsos
e!6ras jogalapj6nak megalapozotts6ga meg6llapithat6.

felen ddnt6st a Kdzbeszerz€si Hat6sdg Elndke a K6zbeszerz6si Hat6s6g honlapj6n is
kilzz€teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s€nek megfelel6en.

Budapest, 20L9. febru6r 1.
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