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Ddntds
hiriletm4ny nAlkiili tdrgyaldsos eli drAsr6l

A K6zbeszerz€si Hat6s6g Elndke a k0zbeszerz€sekdI s2616 2015. €vi CXLUI. tdrveny
(a tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezddse alapjdn meg6llapitja, hogy az
Agrtugazd,asAgl Kutat6 Int€zet mint ajdnlatk6r6 (a tov5bbiakban: AjSnlatk6r6)

,,HALir rendszer megl€v6 GIS licenckomponenseinek b6vlt6se 6s 6ves kdvet6se"
t6rgyban inditott

hiriletmAny nilkiili tdwaldsos eli drds i ogalapia megalapozott.

Indokolas

Aj6nlatk6r6 2018. dprilis 13. napj6n a Kbt. 103. $ (1) bekezd6se alapjdn t5j6koztatta a
Klzbeszerzasi Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdes6nek c) pontja alapjdn
hirdetmdny n6lkiili tdrgyaldsos eljdr6st indit ,,HALir rendszer rnegl6v6 GIS
licenckomponenseinek b6vit6se 6s 6ves kiivet6se" tAr gyban.

Aj6nlatk€r6 a Kbt. 103. S (1) bekezdes6nek megfelel6en t6j6koztatta a Kdzbeszerz€si
Hat6sagot, valamint csatolta a hirdetm6ny n€lkiiLli targyal6sos eljdr6s jogalapjdnak
alkalmazhat6s AgAt igazoL6 dokumentumokat.

Ajdrrlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d€s kiz6r6lagos iogok v6delme miatt kizdr6lag
egy gazdasilgi szerepl6vel, az aj6nlatt6telre felhlvott GDi Magyarorszig Kft.-vel (1134

Budapest, V6ci rlt 33.) kdthet6 meg.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy k6zbeszerz5si eljArAs eredmdnykdppen szolgdltat6si
szerz6d1st kdtdtt,,Allami halgazdelkod6si feladatok t6mogatesa" fejezeti kezel€sf
el6irflnyzat r€szek6nt a Halinformdci6s Rendszer (HALir) backend
infrastruktur6jdnak kialakit6s a" tArgyban, amelynek keret€ben a GDi Magyarorsz6g
Kft. kifejlesztette a HALir egyedi szoftveralkalmazdst, amelyre vonatkoz6an
aj6nlatk6r6nek korlAtozdsmentes tulajdonjoga dll fenn.

A ielen d6nt6ssel drintett kdzbeszerz,lsti elj6r6s thrgya a HALir egyedi
szofweralkalm az\s fuftat6 6s mtrkdd6si inlormatikai kdrnyezet6t biztosit6 ESRI

ATcGIS (GIS) t€rinformatikai alapszoftver 6ves kdvet€se 6s mennyisEgi b6vlt€se.
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Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy kordbban a GIS arapszoftverre vonatkoz6an
licencmeg6llapod6st 6s szolgeltat6si szerz6d€st kotdtt az Esri Magyaroszdg Kft.-vel.
Az Esri Magyarorsz5g Kft. azEsri szortvercsaldd kizdr6lago" forgaTmuzasi jlgat terjes
m€rt6kben-6tadta az arlorgarmaz6 GDi Magyarorszdg Kft.-r6szeri e Goi tuaiyar""ag
Kft. kiz6r6lagos nyilatkozatdban meger6sftette , hogy"az Esri ATcGIS szoftverterm6kek
kiz6r6lagos ma gy ar orszlgi ior galmaz6ja.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy mi6rt nem jelent sz6m6ra re6lis alternativ6t a HALir
rendszer olyan m6dri 6talakitasa, amely a kiz6r6lagos joggal terhelt Esri ATcGIS
rendszer alkalmaz6s6t nem felt6telezn6.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezdsre bocMtott iratokb6l megdllapithat6,
hogy Ajinlatk 616 rlsz1re nem l6tezik mis, re6lis alternativa beszetz*sl igbny€nek
kiel6glt6s€re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kdvetk er eiy"i ].ogy
Ai6nlatk€r6 a kilzbeszerz6s tilrgyat a versenyt indokolatlanur szftkitti m6don
hatSrozta meg.

A Kbzbeszen$si Hat6s6g Elnitke a Kbt. 1g9. s-a alapjdn a sziiksdges vizsg6latokat
elv€gezte, a vizsgalata sor6n megdllapitotta, hogy a irirdetrndny neikuli taigyalasos
elj6r6s jo galapj6nak megalapo zoftsilga megAlapiIiratO.

Jelen ddnt6st a Klzbeszerzlsi Hat6sdg Elndke a K}zbeszerzlsi Hat6sdg honlapj6n is
kbzzrtteszi a Kbt. 1.03. S (4) bekezd6senek megfelel6en.

Budapest, 2018. Aprtlis 27.

Rigo cdiba nadzs
" elii6k
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