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DOnt6s
hirdetmhny ndlkiili tdrgy al6s o s elj drdsr 6l

A Kozbeszerz€si Hat6s6g Elnoke aktizbeszrrz4sekr6l sz6l5 201-5. eui CXLilI. ttinteny (a
tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezddse alapjdn meg6llapitla,hogy Budapesti Rend6r-
f6kapitinysig (a tov6bbiakban: Ajdnlatk6r6), mint aj6nlatk6r6 6ltaI ,,lntegrdlt
KiizlekeilAszszentez6si 6s Szabillyozdsi Rendszer (IKSZR) fejleszt4se" tilrgyban
inditott

hiriletm4nlt nllkiili tdrg aldsos eli 6rds i ogalapi a megalap o zott.

lndokolds

Aj6nlatk6r6 2018. jflius 2. napjfin a Kbt. 103. S (1) bekezddse alapjdn t6jdkoztatta a
Kozbeszerz6si Hat6silgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapjilnhirdetmCny
n€lkiili t6rgyal6sos eljdr6st indit ,,Integrdlt KdzlekeilAszszeroezisi 6s Szabdlyozdsi
Rendszer (IKSZR) fejlesztAse" t6r gyban.

Aj6nlatk6r6 - hr6nyp6tl6st kovet6en - a Kbt. 103. S (1) bekezd6sdnek megfelel6en
tfij€koztatta a Kozbeszerz€si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lktili
targyalilsos eljSr6s jogalapjilnak alkalmazhat6s6g6tigazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 bemutatta, hogy btinmegel6z€si, bfntilddz6si feladatainak elldt6sa
6rdek6ben olyan megolddst keresett, amely hat6konyan hozz6jilrul a koztertileten
gflpj6rmiivekkel, g6pjarm{lveken elkdvetett btlncselekm6nyek felderit6s6hez. A
I6vilros teri.ilet6n azlntegrillt Kozleked6sszervezlsi€sSzabdlyoz6si Rendszer (IKSZR)
mfikodik, amely alkalmas arra, hogy a rendszdmokat azonositsa, geok6dokkal ell6tva
megfelel6 adatbSzist biztositson 6s amelyben a vide6k6pek ut6lagosan
visszakereshet6k.

Aj6nlatk6r6 el6adta,hogy a BudapestKoz:(utZrt. a,,CROCODILE" projekt keret6ben
integrdlt adat-gyfijt6 modul kliensfeltilet6nek l6trehoz6sa 6s a megl6v6 rendszerek
elm6lyit6se 6rdek6ben az IKSZR l6trehozdsa 6rdek6ben kdzbeszerz€si elj6r6st
folytatott le. A ,,CROCODILE" projekt egyesiti t6bb orszitg adatait egy kordin6lt
forgalmi menedzsment rendszer biztosftdsa 6rdek6ben. A kdzbeszerz€si elj6rds
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eredmenyek6nt a Budapest K6zit Zrt. v6llalkoz6si szerz6d6st kotott a GVSX
Szolg6ltat6 Kft.-vel, mint nyertes aj6nlattev6vel. A GVSX Szolg6ltat6 Kft. a Budapest
Kozli:t Zrt. szlmira kizilr6lagos felhaszn6l6si jogot biztositott, amely nem terjed ki
arra, hogy harmadik szem6lyek rlsz€re felhaszn6l6si jogot adjon a szoftverre,
valamint a szoftver forr6sk6dja sem kertilt ltadfusra.

2017. jrinius 23. napjiln a Budapest Kozrit Zrt. a GVSX Szolg6ltat6 Kft. enged€1y6vel
szerzld€st kotott a F6v6rosi Onkormfunyzati Rend6szeti lgazgat6sfuggal (FORI) az
IKSZR rendszer felhaszn6l6si jogainak dtenged6s6r6l. A FORI 6s a GVSX Szolg6ltat6
Kft. kozott l6treiott szerz6d€s is rogzitt, hogy a fOru r1sz1re 6tadott rendszer szerz6i
jogai, a rendszer forr6sk6dja az ajilnlatt6telre felhfvott gazdasilgiszercpl6t illetik.
Ajdnlatk6r6 jelenleg a fORI j6vdhagy6s6val f6rhet hozzit a rendszerben keletkezett
adatokhoz.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy az IKSZR 2015 6ta folyamatosan m{lkodik a flvdros
tertilet6n. A rendszeren kereszti.il olyan adatok, inform6ci6k keletkeznek, amelyek a
rend6szeti feladatok elldt6sdhoz sziks€gesek. A kOzponti alapfunkci6k nagy r6sze
f6vdrosi szint{7, igy eW alternativ rendszer kialakitdsa nem jelent redlis alternativ6t a
beszeru1si ig6ny kiel6git6s6re, mivel a rendszer lecser6l6se egy, az eg6sz f6v6rost
6rint6 fejleszt6st igdnyelne.

A rendelkez€sre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6, hogy Aj6nlatk6r6 r6sz6re nem
l6tezik mis, re6lis alternativa beszerzflsi ig6ny6nek kiel6git6s6re, valamint, hogy a
verseny hiAnya nem annak k6vetkezm6nye, hogy Ai6nlatk6r6 a kilzbeszerz1s
tAtgyAt a versenyt indokolatlanul szfikitf m6don hatArozta meg.

A Kdzbeszerzflsi Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a szriks€ges vizsgfiatokat
elvlgezte, a vizsgdlata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos
elj6rds jogalapj6nakmegalapozottsdgameg6llapithat6.

Jelen dont6st aKdzbeszerz€si Hat6s6g Elndke aKlzbeszerz1si Hat6s6g honlapj6n is
kozz1teszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest 2018.jflius 16.
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