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Ddnt6s
hiriletmhry n0lkiili tdry alds o s elj 6rdsr6l

A K0zbeszerz1si Hat6s6g Eln0ke a k1zbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. ttirv6ny (a
tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapjdn meg6llapitja, hogy a Budapesti
TAvh6szolgiltat6 Zrt., mint ajdnlatk6r6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal ,,MIRTUSZ
Phone modul terepi munkairinyit6si rendszer feileszt6se, bevezet€se" tArgyban inditott

hiriletmdny n4lktlli tdw aldsos eli 6rds i ogalapi a megalapozott.

Inilokolds

Aj6nlatk6r6 2019. november 6. napjdn a KbL 103. S Q) belcezdese alapjSn tilj1koztatta a

Kdzbeszerz6si Hat6s6got, hogy a ktizszolgdltat6k kdzbeszerz6seire vonatkoz6 saj6tos
kozbeszerz1si szabdlyokr6l sz6l6 307/2075 (X.27.) Korm. rendelet 15. S (1) bekezd6s c)

pontja alapj6n hirdetmdny n6lktili t6rgyal6sos elj6r6st indit,,MIRTUSZ Phone modul terepi
munkairdnyitdsi rendszer fejleszt6se, bev ezettse" tilrgyban.

Ajdnlatk6r6 a hi6nyp6tl6si felhivdst k0vet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en
t6jEkoztatta a K6zbeszerz€si Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdehn6ny ndlktili tdrgyaldsos
elj6r6s jogalapj6nak alkalm azhat6silgilt igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6t6 igazolta,hory a szerzddAs mfrszaki-technikai sajdtossdgok 6s kizdrdlagos jog

fenndlldsa miatt kizfu6lag egy meghatdrozott gazdasilg; szerept6vel, az aj6nlatt6telre

felhivott Geometria Kft.-vel ktithet6 meg.

Az ajilnlaft6telre felhivott gazdaslg1szercplfkizilr6lagossdgi nyilatkozata meger6siti, hogy

a szoftver kizilr6lagos tulajdonosa 6s egyben a szerzfi jog kiz6r6lagos jogosultja is a

Geometria Kft., mely jogosults6g a beszerz6s teljes id6tartama alatt fenn fog eilni. A
kiz6r6lagoss6g mag6ban foglalja a szofwer tov6bbfejleszt6sEt 6s karbantartdsdt is.

Aj6nlatk6r6 a miiszaki-technikai sajdtossigok kirfuen el6adta, hogy a jelen kdzbeszerz€s

tdrgyiltk1pez6 MIRTUSZ Phone a megl6v6 MIRTUSZ 6s Mobil Munkalap Modul funkci6k
6tv6tel6t 6s azok tovdbbfejleszt6s6t taftalmazza. A MIRTUSZ Phone technol6giailag a
MIRTUSZ rendszer informatikai architektfirdjilra, tizenetkiild1 szolgSltat6s6ra 6s SAP
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v6llalatir6nyit6si rendszerrel val6 integr6ci6s modulj6ra 6piil, a h6kozponti munkav€gz€s
kozvetlen t6mogat6s 6t v 6gzi el.

A redlis alternatfaa aizsgdlata krir4ben Aj6nlatk6r6 eI6adta, hogy a Geometria l(ft. 1994. 6ta a

t6vh6szolg6ltatds technol6giai sajStossAgaitfigyelembe v6ve alakitotta ki, illetve fejlesztette
folyamatosan tovdbb a hivatkozott rendszereket, amelyek lgy kizfu6lag a sajdtos
ig6nyeknek megfelel6 inform6ci6s rendszerekk6 v6ltak. Aj6nlattev6 olyan ismeretekkel
rendelkezik, melyeket csak a rendszert kialakft6 clg szerezhetett, emellett a MIRTUSZ 6s

alrendszereinek tizemeltet6se a piacon kaphat6, tin. dobozos szoftverekhez k6pest
gydkeresen 6s alapjaiban elt6r6. A FOTAV r1sz€r6l kdvetelm6ny a ktizp6nzek hat6kony
felhaszndldsa 6s az,hogy a fenti szempontoknak megfelel6 alkalmazds keriiljdn beszerzflsre,
mivel a kiemelten fontos h6kozponti szerel6i munk#olyamatok optimdlis tdmogat6sa a

v6llalat alaptev6kenys6g6hez kozvetelniil6s kritikusan jfutlhozzil. Azoptimdlis megold6s
bevezet6se eset6n a vdrhat6 hat6konysilgSavulAs 10% lehet, ez$rt 6s a fent kifejtettek ok6n
nincs racion6lis gazdasdgp- informatikai alternat(va m6s megoldds bevonAsdra.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocsdtott iratokb6l megdllapithat6, hogy
Aj6nlatk6r6 r6sz6re nem ldtezik m6s, redlis alternat(va beszerzlsi ig6ny6nek kiel6git€s6re,
valamint, hogy a verseny hiSnya nem annak kdvetkezm6nye, hogy Ajdnlatk6r6 a

k6zbeszerz1s t6rgy6t a versenyt indokolatlanul szt1k1t6 m6don hatlroztameg.

A Kiizbeszerz€siHat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat elv6gezte,
a vizsgillata sordn meg6llap(totta, hogy a hirdetm6ny n€lkiili tdrgyal6sos elj6r6s
jogalapjdnak megalap ozoftsilga megdllap(that6.

felen diint6st a Kdzbeszerzlsi Hat6s6g Elndke a Kozbeszerzlsi Hat6s6g honlapj6n is
kdzz1teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2019. november L9.

a Kiizbeszerz6si Hat6sAg eln0ke
nev6ben 6s megbfz6sdb6l:
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