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A Kozbeszerz6si Hat6sdg Elnoke o kozbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLlll. t6ru6ny (a

tovSbbiakban: Kbt.) 103. I (l) Oekezddse alapiiln megdttapitja, hogy a Korm6nyzati Informatikai
Fejleszt6si Ugyndks6g (a tov5bbiakban: Al6ntatk616), mint al6nlatk616 6ttat a ,Digitdtis
Exportfejlesztdsi Stratdgio szerzdi vogyoni jogoinok megvdsdrldso" t6rgyban inditott

hirdetm6ny nEkAIi tdrgyaldsos eljdrds jogolopja megalopozon.

lndoko16s

Ajdntatk6r6 2017. ianuitr 24. napi6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tSj6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek c) pontja atapj6n hirdetm6ny
n6tkuti tSrgyal5sos etj6r6st indit ,,Digitdlis Exportfejlesztdsi Stotdgia szerz6i vogyoni jogoinok
megvd sd rld s o" tirgyban.

Aj6ntatk616 a 16sz6re 2017. janulr ?7. napiitn megkrjtdott hiSnyp6ttSsi fethiv6st kdvet6en a Kbt.
103. S (1) bekezd6s6nek megfelet6en t5l6kozratta aKozbeszerzlsi Hat6s5got, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6tkuti t5rgyalSsos etj6rSs jogalapl6nak alkatmazhat6s6gSt igazot6 dokumentumokat.

A Miniszterelndki Kabinetiroda, a Nemzeti Fejleszt6si Miniszt6rium 6s Aj5nlatk6r6 kozdtt l6trei6tt
megSltapod6s 6rtelm6ben Aj6nlatke16 f eladata a DigitSlis Exportfejteszt6si Strat6gia (a

tov5bbiakban: Strat6gia) 6s az ahhoz kapcsot6d6 egy6b dokumentumok szerz6i vagyoni jogaivat
va16 rendelkez6s biztosit6sa. Aj5ntatk616 megjetolte a Strat6gi6hoz kapcsot6d6 dokumentumok
ko16t.

AlSntatk616 igazolta, hogy a szerz6d6s kizSr6lagos jogok v6delme miatt kiz6r6lag egy
meghat6rozott gazdas6gi szerepl6ve[, a BD0 Magyarorsz6g Konyvet6 6s B6rszdmfejt6 Kft.-vet
k6rher6 meg.

Fentiekre tekintette[, valamint a rendelkez6sre bocs5tott iratokb6l meg6llapithat6, hogy
Aj5nlatk6r6 r6sz6re nem t6tezik m6s, re5lis atternativa beszerz6si ig6ny6nek
kie169it6s6re, vatamint, hogy a verseny hi5nya nem annak kdvetkezm6nye, hogy
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Aj6nlatk6d a k6zbeszerz6e tirgyit a yersenyt indokolatlanul sz0kit6 m6don hat6rcaa
m3g.

A K6zbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a Kbt. 189. 3-a atapi6n a sz0ks6ges vizsg6latokat elv6gezte, a

vizsg6lata sor6n meg6tlapitotta, hogy a hirdetm6ny n61k0ti t5rgyat5sos etj6r5s iogalapi6nak
megalapozotts6ga me96tlapithat6.

Jelen d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapjSn is kozz6teszi a

103. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

Budapest, 2017. febru6r 9.
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