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DAfi6s
hirdetmhny ndlkiili tdrgy al6s o s eli drdsrdl

A Kozbeszerz€si Hat6sdg Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapi\a,
hogy az 6bsd,ai Egyetem, mint aj6nlatk6r6 (a tovfubbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal
,, Neptun rendszer b eszerzflse" tlr gyban inditott

hir il etmhnlt ndlkiili t 6rW al ds o s eli dr ds i o gal api a meg al ap o z o tt.

lndokolds

Aj6nlatk6r6 2019. janu6r 28. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n t6jdkoztatta a
Klzbeszerz6si Hat6s6,got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapjdn hirdetm6ny
n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6st indit,,Neptun rendszerbeszerzflse" t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezdEs6nek megfelel6entfijlkoztatta a Kozbeszerzlsi
Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny ndlktili ttugyalilsos elj6rds jogalapj6nak
alkalmazh at6s5,g6t igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hory a szerz6d6s kiz6r6lagos jogok v6delme miatt kiztu6lag
eW meghatdrozott gazdasdgi szerepl6vel, az aj6nlatt6telre felhivott SDA
Informatik ai Zrt.-v el kdthet6 meg.

Aj6nlatk6r6 megktildte a Kozbeszerz€si Hat6s6g r€sz€re az SDA In-formatikaiZrt.-
vel megkotdtt licencszerz6d6s6t, az ahhoz kapcsol6d6 licencigazolilst, valamint az

SDA Informatikai Zrt.-nek a Neptun Egys6ges Tanulm6nyi Rendszerre (a

tov6bbiakban: Rendszer) vonatkoz6kiz6r6lagoss6gi nyilatkozat6t.Igazolta tovdbb6
aztis, hogy a Rendszer szerzlijogainak kizfu6lagos tulajdonosa az SDA Informatikai
Zrt. Ajdnlatk€r6 Orokos licenccel rendelkezik a Rendszerre vonatkoz6an. A
Felhaszn6l6i Licencszerz6d1s 6rtelm6ben a licenchez nem kapcsol6dik
termCkt6mogatdsi szolglltatils, azt az SDA Informatikai Zrt. mint fejleszt6 ktilon
megrendel€s 6s szerz6d6s alapjdn biztositla.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezdsre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6,
hogy Aj6nlatk6r6 r6sz6re nem ldtezik mds, redlis alternativabeszerzlsi ig6ny6nek
kiel6$t6s6re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kovetkezrn€nye, hogy
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Aj6nlatk€r6 a k0zbesz,erz& tArgyilt a versenyt indokolatlanul sz{*1t6 m6don
tatilroztameg.

A K0zbeszerz&i Hat6s6g Elnoke a I(bt. 189. S-a alapjAn a sztlksdges vizsg6latokat
elv6gezte, a vizsg6lata sor6n meg6llapftotta, hogy a hirdehn6ny n6lkiili t6rgyaldsos
elj6r6s j ogalapjdnak me galapo zotbilga megdllapithat6.

|elen d0nt€st aKilzbesz,erzdsi Hat6sdg Eln0ke aKilzbes?Erz€si Hat6s6g honlapiSn is
kilzzflteszi a I(bt.103. S (4) bekezdesdnek megfelel6en.

Budapest 2m9. februdr 8.

a Kilzbeszot"hi Hat6sig eln0ke
nevdben 6s megbfz6s6b6l:
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