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A K6zbeszerz6si Hat6s5g Etnoke o k1zbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLlll. torvdny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezddse alapiln megStlapitja, hogy a Korm5nyzati Informatikai
Fejteszt6si Ugyn6ks6g (a tov6ooiat<ban: Aj5nlatk6r6), mint aj5ntatk616 5ttat a ,Digitdtis 0ktotdsi
Stratdgio horizontdlis pilldrdhez kapcsol6d6 strot6gioi dokumentumok szerzdi vagyoni jogoinak
megvd sd rld so" t6rgyban i nd itott

hirdetmdny nElkiili tdrgyol6sos eljdrds iogolopio megolopozon.

lndoko16s

Af6ntatk6r6 2017. ianuir 24. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se atapj6n tdl6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy a Kbt, 98. S-a (2) bekezd6s6nek c) pontia atapjdn hirdetm6ny
n6tkuti t5rgyal6sos etjSr6st indit .Digitdlis 0ktotdsi Strot6gio horizontdlis pilldrdhez kopcsol6d6
strotdgiai dokumentumok szerzdi vogyoni jogoinok megvdsdrldso" tdrgyban.

AjSnlatk6r6 a r6sz6re 2017. ianu6r 27. napi6n megkrjtdott hiSnyp6ttdsi fethfv5st kovet6en a Kbt.

103. S (1) bet<ezO6s6nek megf etel6en tSl6koztatta a K6zbeszerzlsi Hat6s6got, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6lktiti t6rgyat6sos elj5r6s logatapj6nak alkalmazhat6s6g5t igazo16 dokumentumokat.

A Miniszteretndki Kabinetiroda, a Nemzeti Fejteszt6si Miniszt6rium 6s Aj5nlatk6r6 kozott t6treiott
meg5tlapod5s 6rtetm6ben Aj6ntatk616 f eladata a Digit5tis 0ktatSsi Strat6gia horizont5lis
pilt6r6hez kapcsol6d6 strat6giai dokumentumok (a tov6bbiakban: Stat6gia) szerz6i vagyoni

logaivat val6 rendetkez6s biztositdsa. Aj5ntatk616 megle16tte a Strat6gi6hoz kapcso16d6
dokumentumok kor6t.

Aj6ntatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6tagos iogok v6delme miatt kiz6r6tag egy
meghat5rozott gazdasigi szerep[6vel, az ERUDITI0 0ktat5si Szotgdltat6 Zrt.-veI k6thet6 meg.

Fentiekre tekintettet, valamint a rendetkez6sre bocs6tott iratokb6t megdtlapithat6, hogy
Aj6nlatk6r6 r6sz6re nem l6tezik m5s, reSlis alternativa beszerz6si ig6ny6nek
kiet6git6s6re, valamint, hogy a verseny hi5nya nem annak k6vetkezm6nye, hogy
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Aj6nlatk6d a kdzbeszez6s tdrgy6t a versenyt indokolatlanul sz0kit6 m6don hat6rcaa
m3g.

A Kozbeszerz6si Hat6sSg Eln6ke a Kbt. 189. S-a atapj6n a sz0ks6ges vizsg6tatokat elv6gezte, a

vizsg5lata sor5n meg6tlapftotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyal5sos eti6r5s iogatapi5nak
megalapozottsSga meg6ttapithat6.

Jeten dont6st a K6zbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapiSn is k6zz6teszi a

103. S (4) bekezd6s6nek megfelet6en.

Budapest, 2017. febru6r 9.
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