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Ddntds
hirdetmdny ndkUfi tdrgyoldsos eljdrdsr6l

A K6zbeszerz6si Hat6s5g Etnoke o kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXL|ll. t6ru6ny (a tovdbbiakban: Kbt.)
103. 5 (4) bekezddse atapl5n meg6ttapitla, hogy a Nemzeti Ad6- 6s V5mhivatal K6zponti lrdnyit5s Attal6nos
K6zbeszerz6sek F6osztSlya (a tovSOOiakban: Aj5ntatk6r6), mint aj5ntatk6r6 Sltat a *A NAV Bureou von Dijk
Editions Electroniques SA ongot nyetvA adatbdzisoinok el6fizetdse" t6rgyban inditott

hirdetmEny nEkAfi tdrgyoldsos eljdrds iogolopio meoolopozott.

lndokoltis

Aj6ntatk6r6 2017. 5pritis 6. napj5n a Kbt. 103. 5 (1) bekezd6se alapjdn t6i6koztatta a K6zbeszerz6si
Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontia atapj6n hirdetm6ny n6tk0li tSrgyat6sos etjSr5st indit a ,.,4

NAV Bureou von Dijk Editions Electroniques SA angol nyelvt odotbdzisoinok el6fizetdse" t6rgyban.

Aj6ntatk6r6 a r6sz6re 2017.5pritis t2. napiiln megk0tdott hidnyp6tlSsifelhivdst kovet6en a Kbt. 103. S (1)

bekezd6s6nek megfelel6en t6j6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6s5got, vatamint csatotta a hirdetm6ny n6lk0li
t5rgyatSsos elj5r6s logalapj5nak alkalmazhat6s6g5t igazot6 dokumentumokat.

416ntatk6r6 igazotta, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos jogok v6delme miatt kizdr6lag egy meghat5rozott
gazdas5gi szerepl6vel kOthet6 meg. Al5ntatk6r6 igazotta az ajdntatt6tetre fethivott gazdasdgi szerept6
kiz516tagos iog5nak fenn5tt6s5t a beszerz6s tiirgya tekintet6ben.

Af5nlatk616 et6adta, hogy ad6szakmai tev6kenys6ge ettdtdsdhoz elengedhetetlen az olyan nemzetkozi 0zleti
adatb6zisok haszndlata, amelyek eu16pai 6s vit5gszint0 v5ttalati adatokat tartalmaznak, ametyben a p6nzOgyi
adatokat tartalmaz6 besz6mo16k standard formdban, tObb 6vre visszamen6leg et6rhet6k 6s amelyek
hozztt6r6,st biztositanak a t6rsasSgok tutajdonosi strukt0r5ra vonatkoz6 adataihoz.
Az aj5ntatt6tetre f elhivott gazdasdgi szerept6 adatb6zisaib6t kinyert kimutat5sokra 6s etemz6sekre
hivatkoznak a kritf6tdi ad6hat6s5gokt6t 6rkez6 dokumentumokban, illetve a nemzetkdzi f6rumokon.

Aj5ntatk6r6 el6adta, hogy a transzferdrazSs ter0tet6n mind a hazai, mind a nemzetk6zi gyakortatban az
al5nlatt6telre f ethivott gazdas6gi szerept6 adatb5zisait haszn5li5k, mety adatb5zisok m6ssaI nem
helyettesithet6ek.

A beszerz6s tdrgydt k6pezt6 adatb6zisokban fogtatt informiici6khoz 6s a szoftverhez f0z6d6 egy6b adatokhoz
f tz6d6 minden szerzli jog 6s egy6b szellemi tuta jdon az aiiinlatt6tetre fethivott gazdasdgi szerept6t itteti.
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Fentiekre tekintettet, vatamint a rendelkez6sre bocsStott iratokb6t meg5ttapithat6, hogy Aj6nlatk6r6
r6sz6re nem l6tezik m6s, redlis alternativa beszerz6si ig6ny6nek kiel6git6s6re, valamint, hogy a
verseny hi6nya nem annak kdvetkezm6nye, hogy Ai6nlatk6r6 a kiizbeszerzis t1rgy1t a versenyt
indokolatlanul sz0kit6 m6don hatirozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapl5n a sz0ks6ges vizsg5tatokat elv6gezte, a vizsgSlata

sor6n meg5ltapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0li t6rgyat6sos etjSrds iogatapj6nak megalapozotts6ga
me95ttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6sSg Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapjSn is kozz6teszi a 103. S (a)

bekezd6s6nek megf etet6en.

Budapest, 2017.6pritis 18.
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