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A Kozbeszerz6si Hat6sdg Etnoke o kIzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLlll. torvdny (a

tovdbbiakban: Kbt.) 103. g (4J bekezddse alapj6n meg6ttapitja ,hogy az l.ll.lBF F6tdg5zt5rol6 Zrt. (a

tov6bbiakban: Aj5ntatk616) mint aj5ntatk616 5ltal,,T6rol6i Informatikai Platform tizemeltet6se
6s tov6bbfejleszt6se" tdrgyban inditott

h i rd et m 6 ny n 6 k A fi fi rgyo ld so s e Ii d rd s j o g a lopi o m eg o la p oz ott.

lndokolds

Aj5ntatk6r6 k6pviset6je 2017. m1rcius 2. napj5n o Kbt. 103. I (1) bekezddse alapj6n t5j6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6sSgot, hogyAjSntatk6r6 o 307/2015. (X.27.) Korm.rendelet 15. g (1) befezads
cJ pontja ataplSn hirdetm6ny n6tktiti t5rgyat6sos etjdr5st indit "T5rot6i Informatikai Platform
0zemeltet6se 6s tovdbbfelleszt6se" t5rgyban.

Aj6ntatk616 k6pviset6je a Kbt. 103. S {1) bekezd6s6nek megfetel6en tSj6koztatta a Kdzbeszerz6si
Hat6s5got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkriti tdrgyalSsos etjd16s jogatapjSnak
alkatmazhat6s5gSt igazo16 dokumentumokat.

Ai6ntatk6r6 k6pviset6je a t6i6koztat5sban igazotta, hogy a szerz6d6s kiz5r6tagos jogok
v6delme miatt kiz616lag egy meghat6rozott gazdas5gi szerepl6vel, az ajSnlatt6telre felhivott
lP Systems Informatikai Kort6tott Fetel6ss6g0 T6rsasSggal kdthet6 meg.

Ajdnlatk616 rendetkez6sre bocs5totta - az et6zm6nyi dokumentumokkal egyr]tt - az
alapszerz6d6st, melynek 9.6 pontja 6rtelm6ben az 5tadott szoftverhez (T5rot6i informatikai
Platform szoftver) kapcsot6d6 szerzli 6s fethaszn5t6si jogok kiz516tagos 6s kort6tozSst6[ mentes
jogosuttja a lP Systems Informatikai Kortdtott Fetel6ss6g0 T5rsas5g. Az aj5ntatt6telre felhivott
gazdasSgi szerep[6 6ltalfeltesztett szoftver (T6rot6i informatikai Ptatform szoftver) fejteszt6si 6s
m6dosit6si joga - ide6rtve a karbantart5st, az ahhoz kapcsot6d6 ment6st 6s vissza6ttit5st is -
kizdrolag a felhivott gazdas6gi szerepl6t itteti meg, melynek igazolSsdra A16ntatk616 beny0jtotta
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az aj6ntatt6telre felhivott gazdas6gi szerept6 hatStyos kizS16lagoss6gi nyilatkozat6t. Ai6nlatk616
tetjeskor0en igazotta, hogy a beszerz6s t6rgya (mind az 0zemeltet6s, mind a tov5bbfejleszt6s)
tekintet6ben az lP System Kft. kiz5r6tagos joga fenn5lt.

A rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l meg5tlapithat6, hogy Ajdnlotkdr1 rdszdre nem l6tezik mds,
redlis alternotivo beszerzdsi igdnydnek kieldgitdsdre, volamint, hogy o verseny hidnya nem onnok
k1vetkezmdnye, hogy Ajdnlotkdr6 o kdzbeszerzds tdrgydt o versenyt indokolotlond szfikitd m6don
hotdrozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etndke a Kbt. 189. S-a atapj5n a szuks6ges vizsg5latokat etv6gezte, a

vizsg6lata so16n meg5ltapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkriti t5rgyat6sos eti5r5s iogatapi6nak
megalapozotts5ga me g5tlapithat6.

Jelen dont6st a K6zbeszerz6si Hat6sSg Etnoke a K6zbeszerz6si Hat6s6g honlapj5n is kozz6teszi a

103. S (4) bekezd6s6nek megfelet6en.

Budapest, 2017. m6rcius 16.
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