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DdntAs
hirdetm4ny n0lkiili thrgy al6s o s elj 6rdsr 6 I

A Kozbeszerz1si Hat6s6g Elnoke akozbeszerz1selcr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. torvdny
(a tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapiga, hogy a Budapesti
Gazdas6gi Egyetem aj6nlatk6r6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) ,,Simple Pay fizet6si
rendszer" t6rgyban indftott

hiriletmdnlt ntlkiili tdw aldsos eli 6rds i ogalapi a megalap ozott.

Indokol6s

Aj6nlatk6r6 2018. okt6ber 31. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6nt6jlkoztafta a
Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapj6n hirdetm6ny
n6lkiili t6rgyal6sos eljdr6st indit,,Simple Pay fizetflsirendszer" tfurgyban.

Ajdnlatk6r6 - hi6nyp6tl6st kovet6en - a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en
t6iflkoztatta a Kdzbeszerz1si Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lktili
ttugyal6sos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6silgdtigazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hory a szerzldls kizilr6lagos jogok v6delme, 6s mtlszaki-
technikai saj6toss6gok miatt kiz6r6lag egy meghatilrozott gazdasilgi szerepl6vel, az
aj6nlatt6telre felhivott OTP Mobil SzoIg6Itat6 Kft.-vel k6thet6 meg.

Aj6nlatk€r6 bemutatt4 hogy az litala iizemeltetett Neptun Egys6ges Tanulmdnyi
Rendszerben (a tov6bbiakban: Neptun rendszer) biztosftla a hallgat6k sz6mdra a
tandij, valamint egy6b k0lts6gek elektronikus befizet6s6t. A Neptun rendszer szerzli
jogainak kiz6r6lagos tulajdonos6nak (SDA Informatikai Zrt.) nyilatkozata szetint az
eddig alkalmazott fizet6si rendszer kivezetdsre keri.il, 6s a Neptun rendszerbe az
aj6nlatt6telre fell{vott gazdasAgi szerepl6 kizilr6lagos tulajdon6t k6pez6 Simple Pay
rendszer keri.il implemen t676s a.

Aj6nlatker6 a m(Tszaki-technikai saj6toss6g bemutat6sa 6rdek6ben el6adta, hogy a
Neptun rendszerben megtdrt€ntek a sztiksEges fejleszt6sek az rij Simple Pay fizetesi
rendszer hasznillatdhoz, €s a tov6bbiakban rnfus fizet€si megoldds nem lesz el6rhet6 a
Neptun rendszerben, ez6rt az intlzmlny csak az OTP Mobil Kft.-vel fiid szeru6d€st
k6tni az egyedili fizetdsi megold6s alkalmazds6hoz.
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Aj6nlatk6r6 bemutatta hogy abeszerz1si ig6ny6nek kiel6git6s6re nem l6tezik re6lis
alternativa, mivel a Neptun rendszeren kiviili fizetlsi megold6s ar6nytalan
adminisztr6ci6s k6lts6geket eredm6nyezrte, valamint k6lts6gnoveked6st jelentene a
hallgat6k sz1tm6rais.

Meg6llapithat6, hogy Aj6nlatk6r6 r1sz1re nem lEtezik m6s, re6lis alternativa
beszerz1siig6ny6nek kiel€git6s6re, a verseny hiSnya nem annak k6vetkezmdnye, hogy
Ajdnlatk6r6 a kdzbeszeruls tdrgyilt a versenyt indokolatlanul sz{1k1t6 m6don
hat6rozta meg.

A Kiizbeszerzlsi Hat6s6g Eln0ke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiksdges vizsgillatokat
elv1gezte, a vizsgillata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos
elj6r 6s j o galapj 6nak me galap o zofts6ga me g6llapithat6.

Jelen dont6st aKlzbeszerz1si Hat6sdg Eln0ke aKdzbeszerz1si Hat6sdg honlapj6n is
klzz€teszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. november L5.

Rig6 CsabaBalfuzs
elnEk
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