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Diintds
hirdetmEny nAlkiili tdrgy al6s o s elj 6rdsr6l

A K6zbeszerzflsi Hat6sdg Elntike a kcizbesrerzdsekr6l sz6l6 2015. eui CXLlll. t\rceny (a
tov6bbiakban: Kbt.) 103. S @ belcezddse alapj6n meg6llapitja, hogy az Attami
Sz6mvev6sz6k (a tov6bbiakban: Ajdnlatk6r6), mint aj6nlatk6r6 6ltal
,,Ellendrz4soezetdt illetue minds6gbiztositdsi szempontfi kontroll elldtdsdt tdmogatf
s zoftv er b 6rlete" tdrgyban inditott

hirdetmeny ndlkiili tdw alilsos eli drds i ogala?i a megalapozolt.

Indokol6s

Aj6nlatk6r6 2019. februdr 28. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tdi6koztatta a
K6zbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapj6n hirdetm6ny
n6lktili t6rgyal6sos elj6r6st indft ,,Ellendrz4saezetdt illetue minfls4gbiztositdsi
szempontfi kontroll ellftdsdt tdmogati szoftver bdileteo tdrgyban.

Aj6nlatk6r6 a hi6nyp6tl6si felhiv6st kdvet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek
megfelel6en tdj6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6silgot, valamint csatolta a hirdetmdny
n6lktili t6rgyal6sos eljdr6s jogalapj6nak alkalmazhat6sdg6tigazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s m{iszaki-technikai saj6toss6gok fenndll6sa
miatt kiz6r6lag egy meghatdrozoft gazdasilgS szerepl6vel, az aj6nlatt6telre felhivott
MConet International Internet, M6dia, Szolgaltat6 Kft.-vel kiithet6 meg.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy az 6ltala haszndlt ellen6rz6svezet6t, illetve
min6sEgbiztositdsi szempontd kontroll e[etaset t6mogat6 szoftver (a tov6bbiakban:
szofwer) az ajArlatt6telre fellrivott gazdasdg; szerepl6 tulajdona. A szoftver egy
beszerz€si eljdrds eredm6nyek6nt, kifejezetten Aj6nlatk6r6 beszerzlsi igenye
megval6sltAsilra jott 16tre. A szoftver kereskedelmi forgalomban nem kaphat6. A
becsatolt szerz1d1s alapj6n Aj6nlatk6r6 a szoffrrer nem kizilr6lagos felhaszn6l6i jogait
szerezte meg a szerz6d€s id6beli hatdly6nak megfelel6 id6tartamra.

Ajdnlatk6r6 a m{iszaki-technikai sajdtossdgok bemutat6sa kor6ben el6adta, hogy a
szoftver modulokb6l 6116 konfigur6ci6ja biztositja Aj6nlatk6r6 specifikus
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munkafolyamatainak t6mogat6s6t. A szoftver Aj6nlatk6r6 speci6lis ellen6rz6si
tev6kenys6g6t a tervez6st6l kezd6d6en az ellen6rz6sek lez6rds6ig oly m6don
t6mogatja, hogy az ellen6rz6si folyamat megval6sul6sa mindv6gig nyomon
kovethet6. Aj6nlatk6r6 munkafolyamatait, szewezetr folyamatait a szoftverrel
tdmogatottan alakitotta ki, a szoftver illeszkedik a sz6mvev6i munka sor6n haszndlt
egy6b programokhoz 6s informatikai eszk6z0khdz.

Aj6nlatk6r6 el6adta tov6bb6, hogy m6s rendszer ism6telt kialak(t6sa nem jelent
Ajdnlatk6r6 szfumsra re6lis alternativdt, hiszen a megl6v6 szofwerrel azonos,

Aj6nlatk€r6 specidlis munkafolyamataiba illeszked6 rendszer kialakitdsa kiz6r6lag
sz6mottev6 id6 6s anyagr r6fordit6ssal val6s(that6 m€g, amely Aj6nlatk6r6
feladatell6tdsdt vesz6lyeztetn€ 6s amely nem felel meg a ktizp6nzek optim6lis
felhaszn6l6sAnak.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l megdllapithat6,
hogy Ajdnlatk6r6 rdszlre nem l6tezik m6s, re6lis alternativa beszerzflsi ig6ny6nek
kiel6git6s6re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kdvetkezm€nye, hogy
Aj6ntatk6r6 a kdzbeszerz€s tdrgyfit a versenyt indokolatlanul sz{1k1t6 m6don
hatilroztameg.

A Ktizbeszerzlsi Hat6s6g Eln0ke a Kbt. 189. S-a alapj6n a szi.iksdges vizsgSlatokat
elv€gezte, a vizsgfulata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos
eli6r6s jogalapj6nak megalapo zottsilga megdllapfthat6.

]elen dtrnt6st aKlzbeszerzlsi Hat6s6g Elnilke aKlzbeszerz1si Hat6s6g honlapj6n is
kdzz1teszi a 103. $ (a) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest 2019. m6rcius 11.

a K0zbeszerz€si Hat6sig eln6ke
nev6ben:

.r':-".4 - u-,,;:...A...2*<:
di. Kugler Tibor

f .6 osztilly v ezet6, kiadmdnyoz6
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