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DdntAs
hirdetminy ndlkrili tdrgy alds o s elj 6rdsr6l

A Kiizbeszerz$si Hat6s6g Elntike a Kbt. 103. S (4) bekezddse alapj6n meg6llapitja,
hogy az MKK Magyar Ktivetel6skezel6 Zrt., rrlirrt aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban:
Aj6nlatk€r 6) 6ltal,," adActa" rendszer timogatisi szolgiltat As" tdr gyban inditott

hiriletm4ny ndlktili tdw aldsos eli 6rds i ogalapi a megalap o zott.

lnilokolds

El6zm€nyk6nt rogzitendf, hogy a Kdzbeszerz1si Hat6s6g Elndke 00073/04/2019.
szilmt ddntes€vel j6v6hagyta az aj6nlatk6r6 azonos tArgyi hirdetmCny n6lkiili
tdrgyalilsos elj6r6s5t, amelyre hat6rid6ben nem 6rkezett ajlnlat, ez6rt Aj6nlatkflr6 az
elj6r6st eredm6nytelenn6 nyilv6nitotta.

Aj6nlatk6r6 2019. m6jus 19. napjtn a Kbt. 103. S (1) bekezdEse alapj6n t6j6koztatta a
Kdzbeszerz€si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdCs c) pontja alapj6n hirdetm6ny
n6lktili tdrgyal6sos elj6r6st indit ,,"adacta" rendszer t6mogat6si szolgilltatils"
ttugyban.

Aj6nlatk6r6 a hi6nyp6tl6si felhiv6st kdvet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek
megfelel6 en tilj1koztatta a Klzbeszerzdsi Hat6s 6got, valamint csatolta a hirdetm6ny
n€lkiili t6rgyal6sos eljdrits jogalapj6nak alkalmazhat6s6g6t igazol6
dokumenfumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kizdr6lagos jog v6delme miatt kizflr6lag az

aj6nlatt6telre felhivo tt gazdasilgi szerepl6vel ktithet6 meg.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy 2011-ben szerezte be az adActa tatkezel6 rendszert (a
tovdbbiakban: Rendszer). AjAnlatk6r6 2015. jtnius 30. napj6n, valamint 20'l.,6.

november 3-6n hirdetm6ny n6lkiili ttugyalilsos elj6rds eredmdnyek6nt k6t6tt
szerz6d1sei keret6ben a Rendszerhez tov6bbi felhaszn6l6i jogosults6gokat valamint
az ahho z kapcs o16d 6 su p p ort szolgilltatilsokat szer zeft be.

Aj6nlatk6r6 t6j€koztat6sa szerint jelen ktlzbeszerz€si elj6rds megval6sit6s6nak c6lja,
hogy az Ajfinlatkfir( folyamatosan n6vekv6 feladatmennyis6ge 6s munkavdllal6i
l€tszdma miatt a Rendszerhez tov6bbi licenceket szerezzenbe, tov6bb6 biztositsa a

rendszer tdmogat6s6t, valamint megval6sithassa a Rendszerhez kapcsol6d6
fejleszt6si ig6nyeiket.
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Az ajlnlatt6telre felhivott gazdasilgi szerepl6 nyilatkozat6ban meger6sftette, hogy az
aj6nlatt6teli felhivdsban, valamint a m{iszaki leir6sban szerepl6 feladatok
tekintet6ben a szerzli jogi jogosults6g6ra figyelemmel kizilr6lag 6 jogosult a
s zolgilltatasok nyrij tds6ra.

Aj6nlatk6r6 a redlis alternativa hi6nya koreben bemutatta, hory m6s rendszer
alkalmazdsa az adatok migr6ci6ja, valamint az ij iratkezel6 rendszer bekertil6si
kdltsdge miatt jelent6s anyagi megterhel6ssel j6rna.

Aj6nlatk6r6 el6adta tovilbbil, hogy nincs a piacon olyan dokumentum 6s iratkezel6
szofwer, amely jelent6s fejlesztEsek n6lki.il biztositan6 a jelenleg haszn6lt Rendszer
teljes funkcionalitdsdt.

A fentiekb6l megilllapithat6, hory Aj6nlatk6r6 r€szlre nem l6tezik mds, redlis
alternativa beszerzlsi ig6ny6nek kiel6gft6s6re, valamint a verseny hi6nya nem annak
kovetkezm6nye, hogy Aj6nlatker6 a kdzbeszerz€s tdrgyAt a versenyt indokolatlanul
s ziikit6 m6 don hat6r ozta me g.

A Kdzbeszerz€si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapjdn a szi.iksdges vizsgillatokat
elv€gezte, a vizsgfiata sor6n meg6llap(totta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos
eljdrds jogalapjilnakmegalapozottsilgamegdllapithat6.

Jelen dtint6st aKozbeszerzlsi Hat6s6g Elndke aKozbeszerulsi Hat6sdg honlapj6n is
kdzz€teszi a KbL 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2019. m6jus 29.

a Ktizbeszerz6si Hat6sdg elntike
nev6ben:
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dr.I(ugler Tibor
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