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DiintAs
hiriletminy nAlkilli tdrgyalLsos eli6tdsr6l

A K'zbeszetz1si Hat6sdg Elndke a k6zbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi cxLIII. torv€ny
(a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd€se alapjdn megSllapitja, hogy a Budapesti

Miiszaki 6s Gazdasdgtudominyi Egyetem, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk€r6)

,,1 db MATLAB Egyetemi Campus (Total Academic Headcount) licensz beszerz'lse a BME

rdszdre " t6rgydban inditott

hiriletm4nlt nAlkiili tirgyaldsos elihrds i ogalapia megalapozott.

Inilokol6s

Aj6nlatk6r6 2018. dprilis '23. napjAn a Kbt. 103. S (1) bekezdese alapjdn tSi6koztafta a

Kozbeszerzlsi Hat6segot, hogy a Kbt. 98. $ (2) bekezdes6nek c) pontja alapjdn

hirdetm6ny n6lknli targyal6sos eljdrdst indit ,,1 db MATLAB Egyetemi Campus (Total

Academic Headcount) licenszbeszerz6se a BME t€sz6re" t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 a hi6nyp6tl6si felhiv6st k6vet6en a Kbt. 103. S (1) bekezdEsEnek

megfelel6en t61€koztalta a K'zbeszerzasi Hat6s6got, valarnint csatolta a hirdehneny
n6lkiili t6rgyalSsos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6s itg6t igazol6 dokumenhlmokat.

Ajenlatk6r6 bemutatta, hogy beszerzlsi ig€ny6t a MAthworks Inc. 6ltal kifejlesztett

MATLAB speciSlis programrendszer k6pezi, amely Aj6nlatk€r6 oktatdsi
tematik6j6nak alapvet6 r€sz6t k6pezi. Aj6nlatk€r6 nyilatkozatSban karonkent
bemutatta, hogy tantfuWkin6latSban melyek azok a tdrgyak, ahol kdvetelm6ny a

MATLAB haszn6lata.

Aj6n1atk6r6 kor6bbi szerz6d,6sei becsatol6s6val igazolta, hogy rendelke zk az eli6t6s

tArgyitk€pez6 MATLAB szoftverrel. Aj6nlatk6r6 megkiildte a GAMAX Laboratory

solutions Kft. k izSr6lagoss6gi nyilatkozat6t, amely alilt1rnasztla, hogy az aj6nlatt€telre

felhivott gazdas6gS szerepl6 az egyetlen szervezet, aki a MathWorks Inc. MATLAB
term€kcsal6dj{t Magyarorsz6g, Rom6nia, Bttlgfuia, Howittotszflg, Szlov6nia, Szetbia,

Bosznia-Hercegovina, Macedonia 6s Montenegro teriilet6n 6rt6kesiti, 6rt€kesitheti.

Ajdnlatk6r6 iga zolta,hogy a szeru6dlskizar6lagos jogok vedelme rniatt kiz6t6lag egy

meghat6rozott gazdasdgi szerepl6vel, az aj6nlatt6telre felhivott GAMAX Laboratory

Solutions Kft-vel kcithet6 meg.
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bocsdtott iratokbdl megdllapithatd hogy
redlis alternatlva beszrllz6si ig€nyEnek

hidnya nem annak kiivetkezm6nye hogy
versenyt indokolatlanul sz(*it6 m6don

A KdzbeszerzAsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 1.89. g-a alapj6n a sziiksdges vizsgdlatokat
elyegezte, a vizsgdlata sordn meg6llapftotta, hogy u iitd"tm6ty nelktiti ter"gyalasos
elj6rdsjogalapjiinakmegalapozottsdgamegdllapttiratO.,4

Fentiekb6l, valamint a rendelkez6sre
Ajdnlatk6r6 r6sz€re nem l6tezik m6s,
kiel€$t€s6re, valamint, hogy a verseny
Ajdnlatk€r6 a kdzbeszerzfls ttugyfit a
hat6rozta meg.
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