
Iktat6szem: HNT40135/ 07 / 2019.

t gytnt6z6z dr. Szeiffert Gabriella

dr. Flek Livia

DAfi6s
hiriletmhty nelkiili tdrgy alds o s elj drdsr6l

A Kozbeszerzesi Hat6s6g Elnoke a kiizbeszerzdsekr6I sz6l6 2075.6vi CXLIII. t6rv6ny (a
tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapltla, hogy a Budapesti Corvinus
Egyetem, mint ajSnlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatker6) 6ltal ,,NEPTUN Egys6ges
Tanulm6nyi Rendszer technol6giai 6s iogszabAlyi ktivet6se, timogatisa, valamint
kap c s oI 6 d 6 szolgAltat6s ok nyldLit As a" tdr gyb an inditott

Inilokolds

Aj6nlatk6r6 2019. jrlnius 3. napj5n a Kbt. 103. S Q) belcezdlse alapjfun tfujlkoztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy a KbL 95. S Q) belcezdds c) pontja alapj6n hirdetm6ny ndlkiili
tilrgyalflsos eljdrdst indft ,,NEPTUN Egys€ges Tanulm6nyi Rendszer technol6giai 6s

iogszabdlyi kovet6se, t6mogat6sa, valamint kapcsol6d6 szolg6ltat6sok nyijtfusa" taryyban.

Aj6nla&6r6 a hi6nyp6tldsi felhiv6st kdvet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en
tili1koztatta aKlzbeszerz€si Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdetrn6ny n6lkdli t6rgyaldsos
eljdr6s jogalapjdnak alkalm azhat6s6g6t igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatkdr6 igazolta, hory a szerzddds kizdrdlagos jogok o4delme miatt kiz6r6lag egy
meghatdrozoft gazdasdgS szercpIfvel, az ajdnlatt6telre felhfvott SDA Informatika Zrt.-vel
kothet6 meg.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy rendelkezik n6vre sz6I6 NEPTUN Licencigazol6ssal, melyet
2076. okt6ber 12. napiilnbocs6tottak ki, 6s amely korl6tlan felhaszn6l6 szfurndranyrljt or6k6s
felhaszn6l6i jogot valamint csatolta a Licencszerz6d6s6t is.
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Aj6nlatk6r6 a re6lis alternativa vizsgillata koreben bemutatta, hogy a piacon jelenleg nem

el6rhet6 a NEPTUN rendszert kiv6lt6, hasonl6 funkci6kkal rendelkez6 rn6s egys6ges

tanulm6nyi rendszer,iW eW m6sik hasonl6 rendszer kifejleszt6se 6s az arra tdrt€n6 6t6ll6s

gazdasilgilag nem lenne lsszefli 6s hat6kony. A redlis alternativa lehet6s6g6t kiz6rla a

KURIA Kfv. III.37.158/20t5. szfumijoger6s it6let6ben r}gzitett meg6llapitAs, miszerint a

NEPTUN Egys6ges Tanulm6nyi rendszer olyan saj6tossdgokkal rendelkezik, mellyel m6s

tanulm6nyi rendszer nem kompatibilis, valamintkizAr6lagos jogok v6delme alatt dll.

Aj6nlatk6r6 hivatkozott arra is, hogy a NEPTUN bevezet6si, term6kt6mogat6si,

szupport6l6si, tov6bbfejleszt6si feladatait, valamint a meghat6rozott funkcionalit6slhoz 6s

azok iizemeltet6s€hez elengedhetetleniil sziiks6ges kapcsol6d6 szolglltat6sok nyfjt6sdt a

fenn6ll6 szoftverjogok miatt kizilr6lagaz SDA InformatikaiZrt. tudja ell6tni.

Aj6ntatk6r6 igazolta, hogy jogosult abeszerz6st saj6t hat6skorben meg'val6sitani, mivel

fenn6llnak a301./2018 (XI.2n Korm. rendelet 30. S (5) bekezd6s6ben foglalt feltdtelek, azaz

az eljfurds az rf.zerrrszer(i mfkodds biztositdsilhoz sziiks€ges.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezlsre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6, hogy

Aj6nlatk6r6 r6sz6re nem l6tezik m6s, re6lis alternativabeszerz€si ig6ny6nek kie16git6s6re,

valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kovetkezm6nye, hogy Aj6nlatk6r6 a

klzbeszerz€s tdrgy6t a versenyt indokolatlanul sz{7kit6 m6don hat6rozta meg.

AKozbeszerzlsiHat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiksEges vizsg6latokat elv6gezte,

a vizsgilata sor6n meg6llapftotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili ttugyal1sos elj6r6s

jogalapj6nak megalapozotts6ga meg6llapithat6.

Jelen dont6st a Kdzbeszerzlsi Hat6s6g Elnoke a Kozbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is

kozz€teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6sEnek megfelel6en.

Budapest, 2019. jfnius 18.

a Kiizbeszerzilsi Hat6sdg elnOke
nev€ben €s megbiz6s6b6l:
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