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Diintds
hiriletmdny nilkiili tdrgyaldsos elj drdsr6l

A K5zbeszerz1si Hat6siig Elndke a Kbt. 103. S (4) bekezdese alapjiin megdllapitja, hogy a
Magyar Nemzeti Bank, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Ajdnlatker6) Altal ,,PEC Automata
4rtdktdri rendszer knrbantnrtisa 6s jaz;itisa (KBF/00502/2017)" tlrgyban inditott

hirdetmdng nilkiili tdrwaldsos eli drds j ogalapi a megalaoozott.

Indokolds

Az Aj6nlatk6r6 2018. febru6r 15. napj6n a Kbt. 103. g (1) bekezdese alapj6n t6ilkoztatta a
Kozbeszerzlsi Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S Q) bekezddsdnek c) pontja alapj6n hirdetm6ny
n6lkiili t6rgyaldsos eljdrdst i^dit ,,PEC Automata 4rtdktdri rendszer karbantarttisa ds iaztitdsa
(KB F/005022017) " targyban.

Ajdnlatk6r6 a r1szdre megkiilddtt hi6nyp6tl6si felhiv6st k6vet6en a Kbt. 103. S (1)
bekezd6sdnek megfelel6en t6j6koztatta a Klzbeszerzlsi Hat6s6got, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos eljdr6s jogalapjdnak alkalmazhat6sdgiit igazol6
dokumentumoka! illewe a Kbt. el6ir6sainak megfelel6en m6dositotta az ajdnlatt6teli
felhiv6st.

Ajdnlatk6r6 bemutatta, hogy 2005-ben szerz6d€st kotott az ai6nlattdtelre felkdrt PEC N.V.
gazdas6gi szerepl6vel az automata 6rt6kteri rendszer telies kivitelez6s6re. A rendszert
aj6nlatk6r6 2008-ban vette 6t, a karbantart6st az6ta is az aj6nlatt6telre felk6rt gazdas6gi
szeteplS v€gzi. Aj6nlatk6r6 el6adta,hogy az 6ltaia hasznalt 6rt6ktdri rendszer specialisan az
aj6nlatk6r6i ig6nyeinek megfelel6en, Aj6nlatk6r6 6piilet6hez igazod6an lett kialakitva,
amely egy igen dsszetett hardver oldalb6l 6s egy er6sen dsszetett szoftveres oldalb6l ell.

Ajdnlatk6r6 a fentieket az alapszerz6d,6s becsatoliis6v aI igazoltta. Az alapszerz6dls r\gzitl ,
hogy a szellemi alkotdsok kiz6r6lagos tulajdonosa az aj6nlatt6telre felhivott gazdasilgi
szerepl6. A szerzbdas teh6t kiz6r6lagos jogok v6delme miatt kizdr6lag egy meghatarozott
gazdaslgi szerepl6vel, a PEC N.V.-vel kdthet6 meg. Ajdnlatk6r6 igazolta az aiiinlattetelre
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fellrlvott gazdas6$ szerepl6 kizdr6lagos jogdnak fenn5ll6s6t a beszerzds tirgya
tekintet6bery amelyet a PEC N.V. nyilatkozatdban is meger6sltett.

Ajdnlatk6r6 beszerz6si ig6ny6t az alapleladatAnak eilat6sehoz sziiLks€ges Osszetett szoftver
€s hardver elemekb6l dll6 rendszer javit6si 6s karbantart6si szolgdltat6sai jelentik, amely
feladatok elldt6slrakizAr6lag az aj6nlatt€telre felhivott gazdas6gi szerepl6 k6pes.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez€sre bocsdtott iratokb6l meg6llapithat6, hogy
Aj6nlatk6r6 r6sz6re nem l6tezik m6s, redlis alternatlv a beszerz€si ig6ny6nek kiel6glt6s6re,

valamint, hogy a verseny hiSnya nem annak kdvetke zm6nye, hogy Aj6nlatk6r6 a

ki)zbeszerzfls t6rgy6t a versenyt indokolatlanul sz{ik1t6 m6don hat6rozta meg.

AKdzbeszerzfisi Hat6sSg Elndke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sziiks6ges vizsg6latokat elv€gezte,

a vizsgillata sordn meg6llapitofta, hogy a hirdetmdny nelkuli targyal6sos eljdr6s

jogalapjdnak megalapozottsdga megdllapithat6.

Jelen ddntdst a Ki)zbeszerz€si Hat6s6g Elndke a KbzbeszeruAsi Hat6sdg honlapjdn is

kbzz.eteszi a 103. $ (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018 . febru6r 27.
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