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Ddntds
hirdetm6ny nElkiili tdrgyo ldsos eli6rdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke o kozbeszerzdsekr1t sz6l6 2015. 6vi CXLlll. torvdny (a

tov5bbiakban: Kbt.) 103. S U) befezdise atapi'tn megSltapitja , hogy az 0rsz6gos Bir6s6gi Hivatal

aj5ntatk6r6 (a tov5bbiakban: Al5nlatk6r6) ,A VIR Kontolling Rendszer leileszt4se 6s telies
kdrt tdmogotdso" tdrgyban inditott

h i rd et m 6 ny n 6 lkti I i t 6 rgya 16 so s e li d rd s i o g a Io pi o m e g o lo p ozott.

lndokolds

Aj6ntatk6r6 2017. Spritis 3. napj6n o Kbt. 103. I (1) bekezadse ataplSn t6l6koztatta a Kozbeszerz6si

Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. I (2) bekezddsdnek c) pontja atapl5n hirdetm6ny n6tk0ti tSrgyalSsos

etj6r5st indit ,r4 VtR Kontrolling Rendszer leilesztAse 6s telies k6rfr tdmogotdso" t6rgyban.

Aj5nlatk616 a 16sz6re megk0tdott hi6nyp6tt5si fethiv6st kovet6en, valamint hat6rid6ben beny0itott

6nk6ntes hi6nyp6tt6sa sordn a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t5i6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tk0ti tSrgya16sos etlSrds iogatapiSnak
atkalmazhat6s6gSt i gazot6 dokumentumokat.

Aj5nlark6r6 a hi5nyp6tl5s5ban igazotta, hogy a szerz6d6s kizSr6tagos iogok v6delme miatt
kiz6r6tag egy meghat5rozott gazdas6gi szerepl6vel, az ai6nlatt6telre felhivott WF Vezet6si

Tan6csad6 6s lnformatikai Zrt.-vel k6thet6 meg.

Aj5ntatk616 igazotta, hogy 2015. december i6. napl6n szerz6d6st kdtott a GriffSoft Zrt.-vet 0i

GazdStkoddsi Integrdlt Informatikai Rendszer (0ttR) nevezet6se, uzemeltet6se 6s a tetles korU

t5mogat6si tev6kenys6g t5rgy5ban.

A GriffSoft Zrt 6s a WF Zrt 20t7. febru6r 28. napj5n megdttapodott, hogy a Forr6s S0L atapokon

mUkod6 GttR keret6ben m0kod6 Kdlts6gvet6si Kontrotting Rendszer, ezen bet0[ Etten6rz6si,
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elemz6si 6s monitoring modul 0zemettet6s6nek 6s tov5bbfejteszt6s6nek kiz5r6tagos jog6t
Vezet6i Integr5ci6s Rendszer (VlR) szoftvern6v alatt - amely aj5ntattev6 nyitatkozata szerint teljes
m6rt6kben megegyezik a VIR Kontrotting Rendszerre[ - a tovdbbiakban a WF Zrt. gyakorolla.

Af6nlatk6r6 csatolta az Ay6nlatk6r6 6s a VTF Zrt. kozott 2017. mdrcius 16. napj6n t6trejott
megdtlapodSst a szerz6i jogra vonatkoz6an, amely szerint a szerz6 kiz5r6lagos joga kiterjed a
szerzdi jog16l sz6l6 1999. 6vi LXXVI. tdNdny 59. S (1) bekezd6s6ben meghatSrozottak szerinti
tobbsz6roz6sre, dtdotgozdsra, feldolgoz5sra, forditdsra, a szoftver bSrmety m6s m6dositSsSra -
ide6rtve a hiba kijavit6s5t is -, a valamint ezek eredm6ny6nek tobbszoroz6s6re is. Emettett
AjSntatk616 csatolta a VTF Zrt. hat6lyos kizd16lagoss5gi nyitatkozatSt.

A fentiekb6t megdltapithat6, hogy Aj6nlatk6r6 r6sz6re nem l6tezik m5s, re6lis atrernativa
beszerz6si ig6ny6nek kie169it6s6re, valamint a verseny hi6nya nem annak kdvetkezm6nye,
hogy Aj5ntatk6r6 a k6zbeszerz6s t6rgy6t a versenyt indokolatlanut sz0kit6 m6don hat6rozta
meg.

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Etn6ke a Kbt. 189. S-a atapj6n a szrjks6ges vizsgdtatokat elv6gezte, a

vizsg5lata sor5n meg6ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyat5sos elj5r5s jogalapj5nak
megalapozotts5ga meg6ttapithat6.

Jeten d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a K6zbeszerz6si Hat6sdg hontapjdn is k6zz6teszi a

i03. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en. 
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Budapest, 2017. 5pritis 18.
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