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Ddnt6s
hirdetm4ny nhlkiili tdrgy alds o s elj 6rdsr6l

A Kozbeszerz1siHat6sdg Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n megdllapf tya,hogy
az IKK Innovativ K6pz6stimogat6 K6zpont Zrt. ajfuntatk6r6 (a tovabbiakban:
Aj6nlatk6r6) ,,Pedag6gus Monitoring Rendszer - GINOP-6.2.4" tdrgybaninditott

hiriletm4ny ndlkiili tdw aldsos eli drds i ogalapi a megalapo zott.

lndokol6s

Ajdnlatk6r6 2020. febru5r 20. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezdEse alapj6nttj€koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6silgot, hogy a Kbt. 93. S (2) bekezd6s c) pontja ulupjatu kiz6r6Iagos
jogokra hivatkoz6ssal hirdetm6ny ndlktili tdrgyaldsos eljdrdst indit,,pedag6gus
Monitoring Rendszer - GINOP- 6.2.4' tdrgyban.

Aj6nlatk6r6 a r1szare megkiildott hi6nyp6tl6si felhfv6st k6vet6en a Kbt. 103. S (1)
bekezd6s6nek megfelel6en tfiilkoztatta aKdzbeszerzlsi Hat6sdgot, valamint csatolta
a hirdetmEny n6lktili t6rgyal6sos eljdr6s jogalapjdnak alkalmazhat6s6g6t igazol6
dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 a hi6nyp6tlds6ban igazolta, hogy a szerzldlskizfur6lagos jogok v6delme
miatt ktz6r6lag egy meghatArozott gazdasdgS szerepl6vel, az ajanlattbtehe felhfvott
eKRETA Informatik ai Zrt.-v eI kothet6 meg.

felen kilzbeszeru1si elj6r6s a GINOP-6.2.4-VEKOP-1,6-2077-0001 azonosit6sz1mi
projekt megval6sft6sa 6rdek6ben kerolt kiir6sra, amely projekt a megval6sftdssal
kapcsolatos elv6rdsok koz6 sorolja a Pedag6gus Monitoiing rendszer, a Szakk€pz*si,
Feln6ttk6pz6si, Feln6ttoktat6si Jelentkez6si Rendszer, valamint az Int6zm6nyi
Monitoring rendszer fnEte rendszer r6szek6nt, annak rendszermoduljak6nt tOrt6n6
megval6sitilsilt. A projekt sor6n a fenti rendszereket rlgy kell megval6sitani, hogy azok
a KRETA rendszerben kezelt adatokat haszn6ljilk,ille-we a I(nE"fe rendszer splcielis
szolg6ltatAsait vegye i g6nybe.

Aj6nlatk6r6 megktildte a Kdzbeszerulsi Hat6sdg rlszlre az efnfte Zrt.-vel
megkdt6tt licencszerz1dlshez kapcsol6d6 licencigazol6st, valamint az efnptA
Informatikai Zrt.-nek a Neptun KRETA rendszerre vonatkoz6 kiz6r6lagoss6gi
nyilatkozatdt.
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A KRETA rendszer adatbinisa a fRgte rendszer elv6laszthatatlan rflsze, amelyre
vryanazonszerz6ijogok vonatkoznak, mint magdra a rendszerre. A l6trehozni kiv6nt
.endsrerek az el6adottut alapjdn a fREte t"rrdt""t adatbdzisdra 6ptilnek, a fnEtR
rendszer m6dosft6sdval val6sithat6k me& iW e feladatok e116t6s6ra kizdt6lag az

ajdnlatt6telre felk6rt gazdasilgS szerepl6 jogosult.

Az aj6nlatk€r6 igazolta, hogy az ajfunlattltelre felhfvott eKRETA Informat:kaiZrt. az

SDA Informatikai Zrt. jogat6dja, aNeptun KRETA rendszer 6s moduliai, mint On6l16

szellemi alkot6s tulajdonosa.

Aj6nlatk6r 6 el6adta, hogy figyelemmel arra is, hogy a projektben a KRETA rendszer

konkr6tan megielol6sre keriilt, Aj6nlatk6r6 ktiteles a projekt megval6sitdsa sor6n az

el6irdsokat betartva elj6rni, igy Aj6nlatk6r6 sz6mAranem l6tezik mds re6lis alternativa

beszerzlsi igEnye kiel6gft6s6re. Ezt tdmasztla a16 a Kuria Kfu.III.37.758/2075/77
szdml it6lete is.

A fentiekb6l meg6llapithat6, hogy Aj6nlatk6r6 rlsz€re nem l€tezik m6s, re6lis

alternativa beszeriesi ig6ny6nek kiel6git6s6re, valamint a verseny hi6nya nem annak

kovetkezm6nye, hogy Ajdnlatk6r6 a k0zbeszerzls tfurgyfut a versenyt indokolatlanul

sz{1kit6 m6don hatfuozta meg.

A K6zbeszerzlsi Hat6s6g Elniike a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiksdges vizsgllatokat

elv€gezte, a vizsgillata sordn meg6llapitotta, hogy a hirdetm€ny n6lktiLli t6rgyal6sos

eljtuds jogalapj6nak megalapo zortsdga megdllapithat6.

]elen dont6st aKdzbeszerzlsi Hat6s6g Elniike aKiszbeszerulsi Hat6s6g honlapjdn is

kbzzlteszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2020. m6rcius 5.

a K0zbeszerz6si Hat6s6g eln0ke
nev6ben:

dr. Kugler Tibor
f6 osztlly v ezet6, kiadm5nY oz6
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