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Ddntds
hirdetmdny ndlkiiii tdrgyaldsos etjdrdsr6t

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Elnoke o kozbeszerzdsekr1l sz6t6 2015. dvi CXLtil. toru1ny (a
tov5bbiakban: Kbt.J 103. S (4) bekezadse alapiSn megdllapitja, hogy a Korm6nyzati Informarikai
Feileszt6si Ugyndks6g (a tov6bbiakban: Aliinlatk616), mint ajdntatk616 dttal a Digitdtis
Gyermekvddelmi Strotdgidhoz kopcsot6d6 strotdgioi dokumentumok szerzhi vogyoni jogoinok
megvd sd rld so" t6 rgyban ind ftott

lndoko16s

Ajdntatk6r6 2017. ianuitr 24. napiiln a Kbt. 103. S (1) bekezO6se atapjdn tdj6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy a Kbt. 9g. S-a (Z) bekezd6s6nek c) pontla atapj6n hirdetm6ny
n6tk0li t6rgyatdsos etiSrdst indit ,,Digitdtis Gyermekvddetmi Strotdgidhoz kopcsot6d6 strat1gioi
dokumentumok szerz6i vogyoni jogainok megv6s6rtdsa" tdrgyban.

Aj5nlatk6r6 a r6sz6re 2017. ianu6r 27. napiiln megkrjtdott hiSnyp6tt6si fethivdst kovetoen a Kbt.
103. S (1) bekezd6s6nek megfetel6en t6j6koztatta a Klzbeszerz6si Hat6sdgot, valamint csatotta a
hirdetm6ny n6lkuli tdrgyat5sos elj5rds jogatapjdnak alkatmazhat6s5gdt igaio16 dokumentumokat.

A Miniszterelnoki Kabinetiroda, a Nemzeti Fejteszt6si Miniszt6rium 6s Aj6nlatk6r6 kdzott l6trejott
megdltapod5s 6rtetm6ben Aj5ntatk616 f etadata a Digitdlis Gyermekv6detmi Strat6gi6hoz
kapcsol6d6 strat6giai dokumentumok (a tov5bbiakban: Slrat6gia) szerz6i vagyoni jogaivat val6
rendelkez6s biztosit6sa. Aj5ntatk616 megjelotte a Strat6gi6hoz kapcsol6d6 doklmeniumot< fOr6t.

Ai6ntatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos jogok v6delme miatt kizdr6lag egy
megha_t5rozott gazdas5gi szerepl6vet, a Magyary Zottdn {-xdzigargat6studom6nyi EgyesUtettet
k6rher6 meg.

Fentiekre tekintettel, vatamint a rendelkez6sre bocsdtott iratokb6t meg6tlapithat6, hogy
Ai6ntatk6r6 r6sz6re nem l6tezit mds, re5lis alternariva leszeiz6si ig6ny6nJk
kiel6git6s6re, valamint, hogy a verseny hi5nya nem annak rtivetrezmenye, hogy
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Ai6nlatk6d a k6zbeszen6s t6ryy6t a yerssnyt indokolatlanul sz0kitd m6don hat6rcaa
mog.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj5n a sz0ks6ges vizsg5tatokat elv6gezte, a

vizsg6tata sor6n meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk01i t6rgyat5sos eti6r5s iogatapi6nak

megalapozotts5ga meg6tlapithat6.

Jeten d6nt6st a K6zbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kdzbeszerz6si Hat6s6g honlapi5n is kdzz6teszi a

103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

Budapest. 2017. februdr 9.
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