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Ddnt6s
hiriletm&ny ndlkiili flrtrgy al6s o s elj dr6sr6l

A Kdzbeszerz€si Hat6sdg Elntrke a Kbt. 103. S (a) bekezd6se alapjan megdllapitla,
hogy az itllamad6ssig Kezel6 Ktizpont Zrt., rnint ajdnlatker 6'(a tov6bbi"ibur,'
Aj6nlatk6r6) 6ltal ,,MAP PLUSZ nyomdai el6illit6sa 6s leszill itAsa', thrgyban
inditott

Indokolds

Ajdnlatk6r6 2019. 
_ 
okt6ber 16. napjfun a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezddsei alapjdn

tdj6koztatta a Kdzbeszerz1si Hat6s6got, hogy a Kbt. 9g. S (2) bekezd€s c) pontja
alapjdn hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6st indit ,,MAp pfUSZ nyomdii
el6illit6sa €s leszdllitAsa" tdrgyban.

Aj6nlatk6r6 - hi6nyp6tldst k0vet6en - a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6seinek megfelel6en
tfliflkoztafta a K0zbeszerz€si Hat6s6go! valamint csatolta a hirdetm€ny nelki.ili
t6rgyal6sos elj6r6s jogalapjdnak alkalmazhat6silgdt igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerzfidls m{iszaki-technikai saj6tossdgok 6s
kizilt6lagos jogok v€delme miatt kiz6r6lagegy megha tArozott gazd,asfugp szereplr,vel,
az aj1nrattfitelre f elhf vott P6nzj e gynyomd a zrt. -v el kothet6 me g.

Ajdnlatk€r6 el6adta, hogy 2079. jrlnius 3-6n Magyar Alampapir plusz (a
tovdbbiakban: MAP PLUSZ) elnevez6sfi, fij 6llampapfrt vezetett be a Kormdny
dont€se alapjdn. A dematerializillt dllampapfr nagy siker6re tekintettel Aj6nlatk6rb
feladatba kapta uryanezen 6llampapir materializfuItformdj6nak kidolgoz6sdt.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy aPlnzigyminisztdriumt6l ktilon k6r6sk6nt kapta, hogy a
MAP PLUSZ materializdlt formdja a Magyar Posta Zrt. (a tov6bbiakUan' noiL;
rendelkez6s6re 6116 min6s€gellen6rz6si rendszerbe beilleszthet6 legyen. Tekintettel
arra, hogy az ij nyomdai 6llampapir rendkfvtil hosszri, 5 6ves futamidOvel keriil
kibocsdtdsra, valamint a kor6bbiakndl magasabb 2 milli6 forintos cimlet bevezet6s6re
is sor kertil a P6nzigyminisztdrium arra k6rte Aj6nlatk6r6t, hogy a MAp PLUSZ
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fizikai 6rt€kpapirok forgalomba hozatal6n6l biztositsa a p1nznyomtat6s sor6n

alkalmazott technol6gi6t.

Aj6nlatk6r6 bemutatta, hogy a Posta megvizsg6lta, mely bankjegynyomtatds sor6n

alkalmazott techniket tudj; a jelenleg meg16v6 min6sdgbiztosit6si rendszerEvel

kezelni. A Posta nyilatkozatdban meg6llapitotta, hogy a tesztek 6s a lefolytatott

szak6rt6i vizsgdlatok alapj6n kiz6r6lag az iltn€zeti jel elnevez€sii biztons6gi elem

fogadhat6 el.

Aj6nlatk6r6 megktildte aP€nzjegynyomda Zrt.-nek a hivatkozott biztons6gi elemre,

az 1tn1zettjelre vonatkoz6 nyilatkozatat. A P€nzjegynyomda Zrt. nyilatkozatitban

kijelentette, hogy az iltn€zeti jelet Magyarorszfugonkiztu6lag aP€nziegynyomda Zrt'

tudja e166l1itani, tekintettel arra, hogy a Magyarorcz6gonbankjegyek feilesztEsdre 6s

gy6rt6ts6ra a P€nzjegynyomda Zrt.-nek kizdr6lagos szerz6d€se 611 fenn a Magyar

Nemzeti Bankkal.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l meg6llapfthat6,

hogy Aj6nlatkdr 6 rlsz€re nem l6tezik m6s, re6lis alternativa beszerzlsi ig6ny6nek

nJl6gt6sere, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kovetkezm€nye, hogy

elanl"atker 6 a kozb""r.r"e" 6rgy6t a versenyt indokolatlanul szilkit6 m6don

hat6rozta meg.

A Kozbeszerz1si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapj6n a szi.iksEges vizsgdlatokat

elv1gezte, a vizsg6lata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm€ny n61ki.i1i t6rgyal6sos

e\j6r 6s jogalapj6nak megalapo zottsilga meg6llapf that6.

Jelen d6nt6st aKdzbeszerz€siHat6s6g Elndke aKozbeszerz€si Hat6sdg honlapj6n is

kdzzlteszi a Kbt. 103. S (4) bekezdCs6nek megfelel6en.

Budapest, 2019. okt6ber 30.

a Kiizbeszerz6si Hat6sig elntike
nev6ben €s megbiz 6s1b6l:
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