
s:t
K0zBEszEnzEsr

Hnrdsdo

ELNOK

lktat6sz6m: HNT-00045/201 7.

Ddntds
h i rd etm 6ny nd IkA Ii ft rgya 16 sos e ljd rdsrilt

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Elndke a kozbeszerzdsekrdt sz6t6 2015. 6vi CXLtil. t1rvdny (a

tov5bbiakban: Kbt.) 103. g (4) oe*ezadse aLapiiln meg5ttapitla, hogy a Magyar Export-lmport
Bank Zrt. (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6), mint alSntatk6r6 6ltal a ,SEPA szobvdny szerinti utotdsok
biztosftdsa o SWIFT rendszerben" t6rgyban inditott

h i rd et m 6 ny n i lkii Ii td rgyo 16 so s e li d rd s j og o Ia pi o m eg o to p ozott.

Ajdntatk6r6 20t7. ianuitr 31. napld 
^ "'Tffs (1) bekezdese arapj6n t5l6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy a Kbt. 98. S-a (Z) bekezd6s6nek c) pontja alapj6n hirdetm6ny
n6tktili tdrgyal6sos etj6r:5st indit ,SEPA szobvdny szerinti utotdsok biztositdso a SWIFT
ren d sze rbe n' t6rgyban.

Ai6nlitk616 a r6sz6re 20:17. febru6r 6. napjiin megktitdott hiSnypottdsi felhiv5st kovet6en Kbt.
103. S (1) bekezdes6nek megfelel6en tSj6koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6sdgot, valamint csatoltaa hirdetm6ny n6tkUti t6rgyatdsos elj6r5s jogalapj6nak atkalmazhat6sdgdt igazot6
dokumentumokat.

Az Eur6pai Parlament 6s Tandcs 260/Z0LZ/EU rendelete (a tov6Obiakban: Rendetet) atapjdn az
euroz6nSn kiv0li tag6ttamok bankiainak a SEPA szabv6nynak megf ele16 6tutat6sokat a
Rendeletben meghat6rozott form6ban kell a Nemzetk6zi Bankkozi e6nz0gyi T6rsas6g (SWtFT)
fe16 tov5bbitani. A Rendelet Aj5ntatk6r6 - mint eur6z6n6n kivtjli tag6tla mi p6nzint6zet - sz6mdra
kotelez6en alkalmazand6.

AiSnlatk616 igazolta, hogy a szerz6d6s mfiszaki-technikai saj5toss6gok miatt kiz6r6tag egy
meghatSrozott gazdas6gi szerepl6vel, az Ets6 Magyar SWTFT Sz5mit6stechnikai Szotg;ttaia
Kft.-vel kttthet6 meg. Ajdnlatk1r6 az ajdntatt6tetre fethivott gazdas5gi szerept6vet a SWIFT
Uzenetek forgalmaz6sa t6rgy5ban k6tdtt alapszerz6d6s 6s annak m6dosit6sai bemutat6s5vat
igazotta, hogy rendelkezik a SWIFT rendszerel. TSrgyi beszerz6s egy, a mdr megl6v6
rendszerhez kapcso16d6 kieg6szit6s, amely onmag5ban, az alapszolg jttatds n6tkrjt nem
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6rtetmezhet6. Aj5nlatk6r6 igazolta tov5bb5, hogy az Ets6 Magyar SWIFT 5z6mitSstechnikai

Szolg5ttat6 Ktt. az egyetten otyan NagyarorszSgon bejegyzett ,,SWlFT Service Bureau' stetusz0

tdrsas5g, amely a SWIFT osszekottet6st k6pes biztosftani.

Fentiekre tekintettet, valamint a rendetkez6sre bocs6tott iratokb6t meg5ltapithat6, hogy

Ai6nlatk6r6 r6sz6re nem t6tezik m5s, re6tis alternativa beszerz5si ig6ny6nek

kiel6git6s6re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kdvetkezm6nye, hogy

li6ntitk6r6 a k6zbeszerz6s ?rgy5t a versenyt indokotatlanut sz0kit6 m6don hat6rozta

meg.

A Kdzbeszerz6si Hat6s5g Etndke a Kbt. 189. S-a atapj6n a szuks6ges vizsgSlatokat elv6gezte, a

vizsg6tata so16n megSltapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tktrti t6rgyat6sos eti6r5s jogatapi5nak

megalapozotts6ga me95ttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapiSn is k6zz6teszi

a 103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

Budapest, 20t7 . febrv1r 14.
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