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Ddntis
hirdetm4ny nilkilIi tdrgy alilsos elj rtrdsr6l

A Klzbeszerz6si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 103. g (4) bekezd6se alapj6n megiillapitja, hogy a
Budapesti Trivh6szolgdltat6 Zrt., mint ajdnlatk6r6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) riltal
,,H6rtRX ilL. iitem Mfiszaki 6s berenilez4s nyilahntartds fejleszt4s4re 6s beaezetds\re, a
kapcso16il6 rendszereken sziiks6ges feilesztisek elo6gzEs4rc" targyban inditott

hirdetmdna ndlkllli tdwaldsos eli drds j ogalaoia megalapozott.

Indokol6s

Ajdnlatk6r6 2018. febru6r 14. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tdi€koztatta a

Kdzbeszerzlsi Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdEs c) pontja alapj6n hirdetm6ny
n€Ikili tdrgyal6sos e1j6r6st indlt ,,HOrERx lrt, iitem Mfrszaki 6s berendez4s nyiladntaftds
feilesztdsdre 6s beaezetdsdre, a kapcsol6il6 renilszereken szliksiges fejlesztisek elatgzdsire"
tdrgyban.

Aj6niatker6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t6j6koztatta a Kdzbeszerz6si
Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdetm€ny n6lkrili tdrgyaldsos eljdr6s jogalapj6nak
alkalmazhat6s AgAt igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos jogok v6delme 6s mfiszaki-technikai
sajitossigok miaft kiziir6lag egy meghat6rozott gazd,asAgtr szerepl6vel, az ajdnlatt6telre
felhivott GEoMETRIA Korletolt Felel6ss6g( Trirsasdggal kothet6 meg. Aidnlatk6r6
el6adta, hogy a kiSzbeszerzls t6rgya szerinti H6TER t6rinlormatikai rendszer (a
toviibbiakban: rendszer) kiz6r6lagos tulajdonosa az aj6nlatt6telre felhivott t6rsas6g, aki
1994-ben alakitotta ki a rendszert aj6nlatk6r6 technol6giai sajdtoss6gait figyelembe v6ve 6s
folyamatosan fejlesztette azt. Aj6rl,atk€r6 el6adta tov1bb6, hogy a kiz6r6lagos jogok
gyakorlds6n tril a GEOMETRIA Kft. olyan ismeretekkel rendelkezik a saj6t informatikai
rendszer6r6l, mint a tdvh6szolg6ltatds specifikus rendszer6r6l, amelyet csak a rendszert
kialakit6 t6rsasdg szerezhet rr''eg az aj6nlatk6r6vel k6z<isen folytatott t6bb, mint k6t
6vtizedes szoftverfeileszt6si munka sordn.
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Az aj6nlatt6telre felfuvott gazd,asilgS szercpll nyilatkozatdban meger6sltette, hogy a

beszerz€s tlrgya vonatkozds6ban kizar6lagos joga 611 fenn.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezdsre bocs6tott iratokb6l meg6llapithatQ hogy
Aj6nlatk6r6 r6ez6re nem l€tezik mis, redlie alternativa beszerzGsi ig€ny6nek
kiel6git6e6re, valamint, hogy a v€rseny hiinya nem annak k6vetkezm6nye, hory
Ajinlatk6rd a ktzbeezerz€a tfugyAt a versenyt indokolatlanul ez6kltf m6don hat6rozta

me8.

AKbzbeszerz€si Hat6sag Elntike a Kbt. 189. S-a alapj5n a sziiks€ges vizsg6latokat elv6gezte,

a vizsgAlata sordn meg6llapitotta, hogy a hirdetrn€ny n6lkiiLli t6rgyaldsos elj5r5s

j ogalapjenak megalapozottsSga me g6llapfthat6.

felen d6nt6st a K6zbesz.erz6i Hat6sdg Elndke a Klzbeszerz$si Hat6s6g honlapjdn is

kdzz€teszi a Kbt. 103. S (4) bekezdesenek megfelel6en.

Budapest, 2018. februAr 28.
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