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hirdetm6ny ndlkiili tdrgyoldsos eljdrdsr6l

A Kdzbeszerz6si Hat6siig Etnoke a kdzbeszerzdsekr1t sz6t6 2015.6vi CXLltl. torvdny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. S k) bekezddse alapi{tn megdttapitja, hogy a VPE Vasriti P5lyakapacirds-
eloszt6 Kft. aj6nlatk616 (a tov5bbiakban: AjSntatk6r(5),,Vdtlalkozdsi szerzddds o T0p0 Editor
keretszerzdddses ielleggel thrtdnd lejleszt4si, tovdbblejteszt1si tevdkenysdg ell6t6so,,
tSrgyban inditott

hirdetmdny ndlkiili tdrgyoldsos elj6rds jogolopjo megolopozon.

lndokoltis

AiSntatk6r6 20t7. m6ius 5. napjdn o Kbt. 103. 5 (1) bekezddse alapj5n t5j6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6sdgot, hogy a kozszolgdttot6k kozbeszerzdseire vonotkozd sojdtos kozbeszerzdsi szobdlyokr6t
sz6l6 307/2015. (X.27.) Korm. rendetet 15.0 @ bekezd1s c) pontjo atapj6n hirdetm6ny n6tkuti
tSrgyat5sos eliSr6st indit ,,Vdllolkozdsi szerzfidds o T0P0 Editor keretszerzfld1ses jetteggel
tdrtan6 lejlesztesi, tovdbblej lesztesi tev4kenys6g ell6tdso" tdrgyban.

AlSntatk6r6 a r6sz6re megkrjtdott hiSnyp6tt6si fethiv6st kovet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek
megfetet6en t5i6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6s5got, vatamint csatolta a hirdetm6ny n6tkuli
tdrgya16sos etj6rds jogalapjdnak alkalmazhat6s6gdt igazot6 dokumentumokat.

Ai6ntatk6r6 a hi5nyp6ttdsSban igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos jogok v6delme miatr
kizSr6lag egy meghat6rozott gazdasdgi szerepl6vel, az aiilnlatt6tetre fethivott TRAN-SYS
Rendszertechnikai Kft.-vet k6thet6 meg.

Aj6ntatk616 2008. december 20. napj6n f ethaszn5t6si szerz6d6st kotott a TRAN-SyS
Rendszertechnikai Kft.-vet a TAKT rendszer hasznStat5ra. 2010. okt6ber 1. napjdn a fetek
vStlatkozdsi szerz6d6st kotottek a TAKT rendszer tov6bbfeiteszt6s6re. A tov6bbfejleszt6s alapjdt
az ai6nlatt6telre fethivott gazdasSgi szerept6 sajdt sze[emi atkot6s6t k6pez6 topot6giai editor
alapszoftver k6pezte. A TAKT rendszer vagyoni jogait AjSntatk6r6 megszerezte, azonban a felek a
v6ttalkozSsi szerz6d6sben kif elezetten rogzitett6k, hogy a topot6giai editor alapszoftver nem ker0[
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Aj5ntatk6r6 r6sz6re 5tad5sra, azt csupdn haszn6latra engedi 6t az ai{nlatt6telre fethivott
gazdasSgi szerept6 Aj6nlatk6r6 r6sz6re, fgy annak felhaszn6t6si logai tetles eg6sz6ben a TRAN-

SYS Rendszertechnikai Kft.-t ittetik.

Aj6ntatk616 csatolta az aj6ntatt6tetre fethivott gazdas6gi szerep16 kiz516lagos jog6t at6t5maszt6

nyilatkozat5t, vatamint bemutatta, hogy a beszerz6s csak olyan, a topo169iai editor alapszoftverre
vonatkoz6 tev6kenys6geket fogtat mag5ba, amelyek vonatkoz6sdban az ai6ntatt6tetre felhivott
gazdas5gi szerepl6 kizdr6lagos joga fenn6lt, illetve ametyekhez szuks6ges az ai5ntatt6telre

fethfvott gazdas6gi szerep16 kizdr6lagos jog6nak fenn6tl6sa.

A fentiekb6t meg5ttapithat6, hogy Aj6nlatk6r6 r6sz6re nem l6tezik m6s, re6lis alternativa
beszerz6si ig6ny6nek kiet6git6s6re, valamint a verseny hi5nya nem annak kdvetkezm6nye,

hogy Aj5ntatk6r6 a kiizbeszerz6s t6rgy6t a versenyt indokolatlanul sz0kit6 m6don hat5rozta

meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Eln6ke a Kbt. 189. S-a atapj6n a sztiks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a

vizsg5lata so15n megSltapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lktiti t6rgyat6sos eti6rSs logatapi5nak

megalapozotts5ga meg6ltapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kozbeszerz6si Hat6s5g hontapl5n is kdzz6teszi a

103. g (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 20t7. m6ius 17.
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