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h i rd etmdny n6lkii i i td rgyo ldsos e Ij d rd sr6l

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Etnoke o kozbeszerzdsekrdl sz6l6 2015. 6vi CXL\tt. toruflny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. 5 @ bekezddse atapjdn meg5llapitja, hogy az Orszdgos
Nyugdijbiztosit6si F6igazgat6s5g (a tov6nbiakban: Aj6ntatk6r6), mint aj6ntatk6r6 6ttat az *Az
lTP2000 informotikai rendszer korbontortdsi 6s 1zemettetdsi ittetve fejtesztdsi tdmogotdsdnok
megva l1sitdso" tdrgyban i ndftott

h i rd et m 6 ny n 6 Ik a Ii ilrt rgyo 16 s o s e Ii d rd s j og o ta pj o m eg o I a p ozott.

Ajdntatk6r6 2017. ianudr 24. napiit^ "ffis (1) bekezd6se arapj 6n t6i6koztaua a
K6zbeszerz6si Hat6sdgot, hogy a Kbt. 99. S-a (Z) bekezd6s6nek c) pontja atapl6n hirdetm6ny
n6th0ti tSrgyal5sos ell6r6st indit ,Az lTPz000 informotikai rendszer korbontortdsi ds hzemeltetdsi
illetvp fejlesztdsi tdmogotdsdnok megvol1sitdsa" tdrgyban.

1

nfltgtJ<QrO a r6sz6re 20t7. ianvilr 26. napjdn megkuldott hiSnyp6ttSsi fethivdst kovet6en a Kbt.
103. S [1) bekezd6s6nek megfelel6en t5j6koztattaa Kozbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatolta a
hirdetm.6ny n6tk0ti t5rgyat6sos elj5r6s jogalapj6nak alkatmazhat6s5g5t igaiot6 dokumentumokat.

Az 99yes kozponti hivatalok 6s k6lts6gvet6si szervi formdban mrikod6 miniszt6riumi
hdtt6rint6zm6nyek fettjlvizsgStat5vat osszefrjgg6 jogut6dl6sdr6t, vatamint egyes kozfetadatok
6tv6tet616l sz6l6 378/2016. (Xll. 2.) Korm. rendetet (a tovdbbiakban: Korm. rlendetet) 14. S (1)
bekezd6se atapjdn Ai5ntatk6r6 2017. ianu(tr 1. napjdt6l a p6nzbeti e[Stdsokkal, a bateseti
tdpp'nzzel6s az utaz6si kolts6gt6rit6ssel kapcsolatos feladat- 6s hatdskorok, valamint az dtvett
fetadat- 6s hat5skdrokhoz kot6d6 foglalkoztatotti 6ltom5ny, t6rgyi eszk6z 6s egy6b m6s, vagyoni
6rt6k0 jogok tekintet6ben az 0rsz6gos Eg6szs6gbiztositisi P6nzt1r joqut6Oii. Az informatikai
rendszereket Ajdnlatk616 2017. Spritis 1-i6t6lveszi 6t. Ennek megfetel6en az aj6ntatt6teti fethiv5s
6rtelm6ben a szerz6d6s 2017. Sprilis 1. napjdn t6p hat6lyba, amiiornl6ntatt<6r6 a Korm. rendelet
rendelkez6sei szerint az informatikai rendszereket a jetenlegi tizemeltet6t6t dtveszi.
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Ajdntatk616 igazotta, hogy a szerz6d6s kiz5r6lagos iogok v6delme miatt kiz6r6tag egy

meghatdrozott gazdas5gi szerepl6vet, a BG-ART Informatikai Kft.-velk6thet6 meg. AiSnlatk616

igazolta az al5ntatt6telre f elhivott gazdasSgi szerept6 kiz616tagos io96nak fenn6ltSs6t a beszerzes

t6rgya tekintet6ben. AlSntatk616 becsatotta az BG-ART Informatikai Kft kozbeszerz6si eti5r5s

megindit6sakor hat6lyos kiz516tagoss6g i nyilatkozat6t.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6t meg6llapithat6, hogy

Aj5nlatk6r6 r6sz6re nem l6tezik m6s, re6tis alternativa beszerz6si ig6ny6nek

kiet6git6s6re, valamint, hogy a verseny hi5nya nem annak k6vetkezm6nye, hogy
g6ntltk6r6 a kdzbesze rz6s-t6rgyAt a versenyt indokotattanut sz0kit6 m6don hatSrozta

meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a atapjSn a szuks6ges vizsg5tatokat elv6gezte, a

vizsgdtata sor5n meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkUti t5rgyalSsos eti6r5s iogatapi5nak

megalapozotts6ga meg5ttapithat6.

Jeten d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6sSg Etn6ke a Kdzbeszerz6si Hat6s6g honlapl5n is kdzz6teszi a

103. S (4) bekezd6s6nek megfele[6en.

Budapest, 2017. febru6r 3.
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