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DOnt6s

hiriletm4ny ndlkiili tdrgy al6s o s elj 6rdsr6l

A Kozbeszerzflsi Hat6s6g Elntike akozbeszerz€sekr6l sz6l6 2075.6vi CXLIII. tdrv6ny
(a tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezdEse alapj6n meg6llapitja, hogy a Miipa
Budapest - M(ivflszetek Palotiia Nonprofit Korl6tolt Felelfissflgfi T6rsas6g mint
aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) altal ,,CRM rendszer iizemeltet6se 6s

tov6bbfeileszt6se" tilrgyban inditott

hhdetuftny ndlkiili thw alilsos eli 6rds i ogalapj a megalapozott.

lndokol6s

Aj6nlatk6r6 2020. m6rcius 4. napjfln a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn tdjilkoztatta a
Ktlzbeszerz6si Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdds c) pontja alapj6n hirdetm6ny
nElktili tdrgyal6sos elj6r6st indit ,,CRM rendszer Ozemeltet6se 6s tov6bbfejlesztdse"
tdrgyban, tov6bb6 hi6nyp6tl6st k0vettun csatolta az elj6rds jogalapj6nak
alkalmazha t6silgilt igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta,hory a szerz6dflskizfu6lagos jogok v6delme, valamint m{iszaki-
technikai sajdtoss6gok miatt kiz6r6lag egy meghatilrozott gazdasS$ szerepl6vel, a

Crane International Kft.-vel ktithet6 meg, melyet Aj6nlatk&6 ajilnlatt6telre hivott fel.

El6zm6nyk6nt r0gzithet6, hogy Ajdnlatk6r6 - a k6zbeszerz6sekr6l sz6I6 2011. 6vi
CVm. t0rv6ny (a tov6bbiakban: regi Kbt.) 122. S (7) bekezdds a) pontja alapj6n
lefolytatott kilzbeszerz€si eljilrilst k0vet6en - 2013. 6prilis 29-6n szerz6d€st ktrt6tt a

Crane International Kft.-vel iigyf6lkapcsolat-kezel6si CRM rendszer l6trehozdsa
6rdek6ben.

Ajdnlatk6r6 a ftgiKbt.94. $ (2) bekezd6s c) pontja alapj6n ism€telten kdzbeszerz€si
elj6r6st folytatott le ,,YdllaIkozdsi keretszeru1d€s a M{lv6szetek Palot6ja CRM
adatb6zis6nak tizemeltet6s6re 6s eseti tov6bbfejleszt€sfire" tilrgyban, melynek
eredmEnyekdnt 2015. mdjus 19-6n szerzfid€st k6t6tt a Crane International Kft.-vel.
Figyelemmel arra, hogy e szerz6d1s hat6lya 201,6. december 31'6n tejdrt, Aj6nlatk6r6 a

Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapjdn kilzbeszerz1si eljdrdst folytatott le
,,Vdllalkozdsi keretszerz6d6s a Miipa CRM rendszer tizemeltet6s6re 6s eseti
tov6bbfejleszt6s6re 2076.' tflrgyban, melynek alapjiln2017. janu6r 18. napj6n - 2018.
december 31-ig terjed6 hat6llya1 - szerz6d1st k0t6tt a Crane International Kft.-vel.
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Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy 2013. 6vt6l kezd6d6en a Crane International Kft. 6ltal
fejlesztett CRM rendszert haszn6lja, melyre n€zve nevezett gazdasilgi szercpl6
kizdr6lagos jogokkal rendelkezik. Az ajilnlattdtelre felhivott gazdas6gi szerepl6
nyilatkozat6ban meger6sitette, hogy kiz6r6lagos joggal rendelkezik.

A mfszaki-technikai saj6toss6gok kdr6ben Aj6nlatk€r6 el6adta, hogy 2013.6ta egy
olyan dsszetett rendszer jtttt 16tre, mely Aj6nlatk6r6 komplex 6rt6kesft6si,
iigyf6lkapcsolati 6s kommunik6ci6s tev6kenys6g6nek alapja 6s amely technol6giai
szempontb6l teljesen egyedi.

A re6lis alternativa hi6ny6nak k6r6ben AjSnlatk6r6 megvizsg6lta, hogy milyen
feltetelekkel fejleszthetnek ki egy olyan rendszert, amelynek az dsszes vagyoni 6rt6kii
joga Aj6nlatkdr6t illetn6, ez a megoldds azonban a jelenlegi becsiilt 6rt6k tobbszordsdt
ig6nyeln6, illetve egy teljesen rij rendszer kifejleszt6se a felm6r6sek alapj6n legaldbb
ket 6vet venne ig6nybe, teh6t jelent6s er6forr6s-tobblettel jarna. Aj6nlatk6r6
tflj€koztat6sa szerint a jelenlegihez hasonl6 - amely szerint csak haszn6lati jogot
szerezrte - konstrukci6jtl alternat(va beszerz1s1nek kolts6ge is jelent6sen magasabb
lenne a rendszerre az annak bevezet6se 6ta fordftott teljes 6sszegn6l.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezdsre bocsdtott iratokb6l meg6llapithat@
hogy Aj6nlatk6rS rlsz1re nem ldtezik mds, re6lis alternatfva beszerz€si ig6ny6nek
kiel6git6s6re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kovetkezrnflnye, hogy
Aj6nlatk6r6 a k6zbes zerzfls tilrgyilt a versenyt indokolatlanul sziikit6 m6don hatilrozta
meg.

A K6zbeszerz€si Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sz0ksdges vizsgillatokat
elv6.gezte, a vizsgillata sordn meg6llapftotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos
elj6r6s jogalapj6nak megalap ozoftsilga megdllapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz€si Hat6s6g Elnoke az Elektronikus Kizbeszerzlsi
Rendszerben €s a Kdzbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is kdzz€teszi.

Budapest, 2020. mdrcius L3.

a Ktizbeszerz6si Hat6s6g elntike
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