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Dttntds
hiriletmdny ndlkiili tdrgy alds o s elj drdsr6 I

A Kozbeszerz€si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapjdn meg6llapf\a,
hogy az itllarnrrad6ssig Kezelf K0zpont hrt., mint aj6nlatk6r6 (a bvAbbiakban:
Aj6nlatk6r6) 6ltal ,,XPOSE3 mfiszaki megrijitisa, timogatisa, iizemeltet6se"
t6rgyban inditott

hiriletmdnlt ndlkiili tdw alAsos eli drds i ogalapi a megalapozott.

lnilokolds

Ajdnlatk6r62079.6prilis L8. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n t6jdkoztatta a
Kdzbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapjdn hirdetm6ny
n6lkiili tArgyalilsos elj6r6st indft ,,XPOSE3 miiszaki megfjitdsa, tamogatisa,
iizemeltet 6se" tdr gyban.

Ajdnlatk€r6 a hi6nyp6tldsi felhivds kibocs6t6s6t kovet6en a Kbt. 103. S (1)
bekezd6s6nek megfelel6en tfij6koztattaaKdzbeszerz€siHat6sdgot, valamint csatolta
a hirdetm6ny n6lkiili tdrgyalilsos elj6r6s jogalapjdnak alkalmazhat6silgdt igazol6
dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz1d1s kiz6r6lagos jogok vEdelme miatt kiztu6lag
egy meghatlrozott gazdas6g; szerepl6veI, az aj6nlatt6telre felhivott Forum Digital
Kft.-vel kothet6 meg.

Aj6nlatk6r6 megkiildte a Kdzbeszerz€si Hat6silg rlsz€re a Forum Digital Kft.-vel
megkotiitt szerz6d1seif valamint a Forum Digital Kft.-nek az XPOSE3 P1nzngyi
Szoftver Platformra (a tov6bbiakban: Rendszer) vonatkoz6 kizdr6Lagoss6gi
nyilatkozat6t. Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a Rendszer szerz5i jogainak 6s
forr6sk6dj6nak kiz6r6lagos tulajdonosa a Forum Digital Kft., 6s bemutatta, hogy a
Rendszer b6vit6s6t kiz.tu6lag a Forum Digital Kft. eltal lehet elv6gezni. Ajdnlatk6r6
bemutatta, hogy a szoftver licence 6s a kordbban megkOtort szerz6d6sek 6rtelm6ben
a felhaszn6lSsi jog nem terjed ki a rendszer testreszab6s6t, parametrizfulfus6t
meghalad6 m6dosit6 sdr a, 6talakit6s6ra (azaz tov6bbfejleszt6s6re).
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Aj6nlatk6r6 bemutatta tovitbb6, hogy a Rendszernek 99,99o/o-os funkciondlis
megfelel6s6g mellett kell m(k6dnie, ennek megfelel6en a teljesit6s sordn a nyertes

aj6nlattev6nek olyan elh6rft6si id6ket kell teljesfteni, ami kiz6r6lag a mtiszaki
tizemeltet6s egyidej i1 elliltdsa mellett lehets6ges.

Aj6nlatk6r6 bemutatta a re6lis alternativa hi6nydnak igazolilsak€nt, hogy
amennyiben a beszerz€siig6ny6t nyilt elj6r6s forrn6j6ban el6giten€ ki a teljes rendszer
cser6j6t kellene v6grehajtania. Aj6nlatk1r6 bemutatta, hogy a teljes rendszer cserdje a

jelenlegi becsiilt 6rt6khez k6pest tobbszor6s k6lts6get, jelent6s er6forr6s rLf.orditdst,
eredm6nyezne.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6,
hogy Aj6nlatk6r6 r€sz€re nem l6tezik mds, re6lis alternativa beszerzflsi ig€ny6nek
kiel6git6s6re, valamin! hogy a verseny hi6nya nem annak kdvetkezm€nye, hogy
Ajdnlatk6r6 a kozbeszerzls t6rgy6t a versenyt indokolatlanul szfikit6 m6don
hatSrozta meg.

A Kozbeszerzlsi Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiks6ges vizsgillatokat
elv€gezte, avizsgilIata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos
elj6r6s jogalapj6nak megalapozoltsilga meg6llapithat6.

]elen dontCst a Kozbeszerulsi Hat6sdg Elnoke az EKR-ben €s a Kozbeszerzlsi
Hat6s6g honlapj6n is kozz€teszi.

Budapest, 2019. mdjus 6.

a Ktizbesz eru€si Hat6s6g elnOke
nev6ben 6s me gbizfusilb 6l:

.&\irnl b;.. . il... S:s. k".t-'L(\
dr. Kugler Tibor A-

f6 oszt6ly v ezet6, kiadm6nyoz6
p.h.
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