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hiriletmOny ndlktili tdrgy alds o s elj 6rdsr6l

A Kozbeszerz€si Hat6s6g Elndke a Kbt. 103. S (4) bekezddse alapjdn meg6llapItla,
hogy az MKK Magyar K6vetel6skezel6 Zrt., mint aj6nlatk6r6 (a tovdbbiakban:
Aj6nlatk6r6) 61ta1 ,,"ad.Acta" rendszer t6mogatAsi szolg6ltatils" tdrgyban inditott

hiriletmhny nAlktili tdw alilsos eli drds i ogtlapi a megalap o zott.

lnilokolds

Aj6nlatk6r6 2019. mdrcius 21.. napjiln a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn tAjlkoztatta
a K0zbeszerz$si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapjdn
hirdetmdny n6lkiili tArgyalilsos eljdrdst ind(t ,,"adacta" rendszer tdmogatdsi
szolgflltatils" tfur gyban.

Aj6nlatk6r6 a hi6nyp6tl6si felhivdst ktivet6en a Kbt. 103. S (1) bekezdEs6nek
megfelel6en t6i6koztatta a Ktizbeszerzdsi Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdetm6ny
n6lktili t6rgyal6sos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6sdgilt igazol6
dokumenfumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d€s kizdr6lagos jog v€delme miatt kiztu6lag az
ajdnlatt6telre felhlvott gazdasilgi szerepl6vel ktithet6 meg.

Ajdnlatk6r6 el6adta, hogy 2011-ben szerezte be az adActa iratkezel6 rendszert (a
tovdbbiakban: Rendszer). Aj6nlatk6r6 2015. jfnius 30. napjdru valamint 20'1,6.

november 3-6n hirdetmdny n6lki.ili t6rgyaldsos eljar6s eredm6nyek6nt ktttott
szerz6dflsei keret6ben a Rend szerhez tov6bbi felhaszn6l6i jogosults6gokaf valamint
azal'thozkapcsol6d6supportszolgilItat6sokatszerzettbe.

Aj6nlatk6r6 tilj€koztat6sa szerint jelen klzbeszerz1si eljlrfus megval6sit6sdnak c6lja,
hogy az Ajilnlatk6r6 folyamatosan novekv6 feladatmennyis6ge 6s munkavdllal6i
l€tsz6ma miatt a Rendszerhez tov6bbi licenceket szerezzen be, tov6bbd biztositsa a
rendszer t6mogatds6t, valamint megval6sithassa a Rendszerhez kapcsol6d6
fejleszt€si ig6nyeiket.

Az ajdnlalt€telre felhivott gazdasilgi szerepl6 nyilatkozat6ban meger6sitette,hogy az
ajdnlatt€teli felhiv6sbaru valamint a mfszaki leir6sban szerepl( feladatok
tekintetdben a szerz6i jogi jogosultsdgilra figyelemmel kiztu6lag 6 jogosult a
szolg6ltatitsok nyfj t6s6ra.
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Ajdnlatk6r6 a re6lis alternativa hidnya kor6ben bemutatta, hogy m6s rendszer
alkalmaz6sa az adatok migr6ci6ja, valamint az fij iratkezel6 rendszer bekerill6si
kdlts6ge miatt jelent6s anyagl megterhel6ssel j6rna.

Aj6nlatk6r6 el6adta tov6tbb5, hogy nincs a piacon olyan dokumentum 6s fuatkezell
szofhrer, amely jelent6s fejleszt6sek n6lktil biztositand a jelenleg haszn6lt Rendszer
teljes funkcionalit6sdt.

A fentiekb6l megdllapithat6, hogy Aj6nlatk6r6 r€sz€re nem l6tezik m6s, re6lis
alternativa beszerzlsiigEny6nek kiel6git6s6re, valamint a verseny hi6nya nem annak
kdvetkezm6nye, hogy Aj6nlatk6r6 ak1zbeszerz€s t6rgy6t a versenyt indokolatlanul
szflk1t6 m6don hat6rozta meg.

A Kdzbeszerz1si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiks6ges vizsg6latokat
elv6gezte, a vizsgillata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos
elj6r6s jogalapjdnak megalap ozotts6.ga meg6llapfthat6.

|elen d6nt6st aKozbeszerzlsi Hat6s6g Eln0ke aKdzbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is
k6zz6teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2019. 6prilis 3.

a Kdzbeszerz6si Hat6s6g elntike
nev€ben:

.R*g+*:. .t:. ..,;y.,...t1y. [r.6.1^,."
dr. Kugler Tibor W
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