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DAfi6s
hirdetmdny ndlkiili tdrgy al6s o s elj 6rdsr6l

A Kdzbeszerz1si Hat6s6g Eln0ke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapjdn megillapltla,
hogy a Budapesti Gazdasigi Egyetem, mint aj6nlatk6r6 (a tovdbbiakban:
Ajdnlatk6r q ekal,,Neptun rendszer beszerzilse" tfurgyban inditott

hiriletmenlt n6lktili tdw aldsos eli drds i ogalapi a megalapozott.

Indokol6s

Aj6nlatk6r6 2019.janu6r 3L. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tAj€koztatta a
Kdzbeszerz6si Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdds c) pontja alapjdn hirdetmEny
n6lktili tilrgyalilsos elj6r6st ind(t ,,Nepfun rendszer iizemeltetEse, tdmogatisa
(support6l6sa)" t6rgyban.

Ajdnlatk€r6 a Kbt. 103. S (1) bekezdds6nek megfelel6en tdj6koztatta a Kdzbeszerzlsi
Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetrndny n6lki.ili tfngyalilsos elj6r6s jogalapjdnak
alkalmazha t6s6g6t igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hory a szerzld€s kizdr6lagos jogok vEdelme miatt kizfur6lag
eW meghatdrozott gazdasilgp szerepl6vel, az aj6nlatt6telre felhivott SDA
Informatik ai Zrt.-v el kothet6 meg.

Aj6nlatk6r6 megktildte a Kdzbeszerz€si Hat6sdg rlsz€re azSDA InformatikaiZrt.-
vel megkotOtt licenc szerz6d6s€t, az ahhoz kapcsol6d6 licenciga zoL6st, valamint az
SDA Informatikai Zrt.-nek a Neptun Egys6ges Tanulmdnyi Rendszerre (a
tov6bbiakban: Rendszer) vonatkoz6 kizdr6lagoss6gi nyilatkozatfut.lgazolta tovdbb6
aztis, hogy a Rendszer szerz6ijogainak kizfu6lagos tulajdonosaazsDA Informatikai
Zrt. Ajdnlatk6r6 or0k0s licenccel rendelkezik a Rendszerre vonatkoz6an. A
Felhaszndl6i Licencszeruldls 6rtelm6ben a licenchez nem kapcsol6dik
term6ktdmogat6si szolgilltatils, azt az SDA Informatikai Zrt. mint fejleszt6 kiiLlon
megrendel6s 6s szerz1d€s alapj6n biztositja.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez€sre bocsdtott iratokb6l meg6llapithat6,
hogy Aj6nlatk6r6 r6sz6re nem l6tezik mds, re6lis alternativabeszerzlsi ig6nydnek
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kiel6$t6s6re, valamint, hogy a verseny hidnya nem annak k0vetkezm6nye, hogy
Aj6nlatk6r6 a klzbeszerz1s tdrgydt a versenyt indokolatlanul szfik1t6 m6don
hatAroztameg.

A K6zbeszerzlsi Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapian a sziiksdges vizsgillatokat
elvflgezte, avizsg6lata sor6n megdllapitotta hogy a hirdetrn6ny n€lkilli t6rgyal6sos
eljSrds jogalapj6nak megalapo zottsilga megdllapithat6.

|elen d6nt6st aKdzbeszerzlsiHat6sdg Elndke aKdzbeszerzilsi Hat6s6g honlapjdn is
kdzzfiteszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6sEnek megfelel6en.

Budapest 2079. februtu 72.

a K0zbeszerz6si Hat6sig eln0ke
nevEben 6s me gbiz6s6b6l :
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