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Ddnt6s
hirdetmAny ndlkfili tdrgy aldsos elj drdsrOl

A K0zbeszerzlsi Hat6s6g Eln0ke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg51lap19a,
hogy az Idomsoft Informatikai Zrt., mint ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6)
eltal ,,adatb6ziskezel6 beszerz€se az ldomSoft Zft. iltal hasznilt 6s feilesztett
alkalmazisokhoz" tfu gyban indltott

hirdetmeny n0lktili tdw alilsos eli drds i ogalapi a megalapozott.

lndokolds

Aj6nlatk6r62019. okt6ber 31. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezddse alapj6n t6jEkoztatta a
Kdzbeszerz6si Hat6silgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdEs c) pontja alapj6n hirdetm6ny
n6lkiili tArgyaLilsos elj6r6st ind(t ,,adatbdziskezel0 beszerz€se az ldomSoft Zrt. 6ltal
haszn6lt 6s fejlesztett alkalma zilsolchoz" tdrgyban.

Aj6nlatk6r6 - a hi6nyp6tlSsi felhiv6sokat k0vet6en - a Kbt. 103. $ (1) bekezd6s6nek
megfelel6 en tdjlkoztatta a K0zbeszerz€si Hat6s 6got, valamint csatolta a hirdetm€ny
ndlkilli tfurgyalilsos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6silgilt igazol6
dokumentumokat.

Aj6nlatk6rfigazolta, hogy aszerzfid€s mfszaki-technikai saj6toss6gok 6s kiz6r6lagos
jogok v6delme miatt kiz6r6Iag eW meghat6rozott gazdasilgi szerepl6vel, az

aj6nlatt6telre felhivott SMP Solutions Kft.-vel kothet6 meg.

Ajdnlatk6r6 bemutatta, hogy az illtalajelenleg is haszn6lt Microsoft alapri rendszerek,
tov6bbd az ilItala haszn6lt virusv6delmet ell6t6 szoftver hibamentes miikdd6s6hez
felt6tleniil sziiks6ges a jelen beszerz€s tilrgyilt k6pez6 MSSQL adatb1ziskezel6
rendszer.

Aj6nlatker6 bemutattta, hogy ,,Microsoft licencek beszerz1se az IdomSoft Zrt.
r6sz6re" tlrgyban, a Kbt. 105. S (2) bekezd6s b) pontja szerinti versenyfjranyitds
eredm6nyekEppen 2019. janu6r 14. napj6n szerz1d€st ktttdtt az SMP Solutions Kft.-
vel, amely szerzldfls teljesit6s6nek el6felt6tele volt az,hogy az Ajdnlatk€rf a licencek
gy6rt6j6val tizleti 6s szolg6ltat6si szerz1dflst kdssdn (a tovdbbiakban: Szerz6d$s).

Aj6nlatk6r6 bemutatta, hogy a Szerz6d6s 6rtelm6ben kordbban nem rendelt, Uj

Microsoft-term€kek, lgy ajelen k6zb eszerz€si tdrgy 6t kfipez6 szoftver hozziladilsa is
kizdr6lag a viszontelad6,SMP Solutions Kft. kdzremiik0d6s6vel lehets6ges.
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A redlis alternatlva vizsg6lata ktirEben Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy jelen beszerzls
helyett egy mdsik megold6s az lenne, ha Ajdnlatkdr6 felmondja aSzerzld1st, de ez
nem jelent re6lis alternatfv6t.

A fentiekb6l megdllapfthat6, hogy Aj6nlatker6 r€szlre nem ldtezik mds, re6lis
alternaffvabeszerz€si igdnydnek kiel6git6s6re, valamint a verseny hi6nya nem arurak
kdvetkezm6nye, hogy Ajdnlatk6r6 akiizbrcszerz1s tArgyfut a versenyt indokolatlanul
sz{ik1t6 m6don hat6r ozta me g.

A Kozbeszerzflsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sztiks6ges vizsgfulatokat
elv6gezte, a vizsgllata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetmdny n6lkiiLli tdrgyaldsos
eljdrds jogalapj6nak megalapo zottsilga megdllapfthat6.

felen ddnt6st aKlzbeszerzflsi Hat6s6g Eln0ke aK}zbeszerzlsiHat6s6g honlapj6n is
kdzzfiteszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest 2019. november 1.3.

a K6zbeszerz6si Hat6stg eln0ke
nev€ben:
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