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DiintAs
hiriletm4ny ndlkiili tdrgy alds o s elj 6rdsr6l

A Kdzbeszerzflsi Hat6s6g Elniike a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapjdn meg6llapit1a, hogy a
BKK Budapest K0zleked6si KiizpontZrt,, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6)
6ltal ,,Jogi Behajtdsi Keretr. 6s moduljai ilzemeltet4se" tdrgyban indftott

hiriletm4nlt nAlkiili tdw alilsos eli drds i ogalapi a megalapo zott.

lnilokolds

Aj6nlatk6r6 2018. november 15. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn tfujlkoztatta a
Kozbeszerz€siHat6silgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdds6nek c) pontja alapjfunhirdetm6ny
n€lktili t6rgyaldsos eljdr6st indit ,,logi Belajtdsi Keretr.6s moduljni iizemeltetdse" tdrgybarr.

Aj6nlatk6r6 a rflszlre megkiiLldott hi6nyp6tldsi felhiv6st k6vet6en a Kbt. L03. S (1)
bekezd6s6nek megfelel6en tdj€koztatta a Kdzbeszerz1si Hat6s6go! valamint csatolta a
hirdetm6ny n€lkfili tilrgyalilsos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6s6g6t igazol6
dokumentumokat.

Ai6nlatk6r6 igazolta, hogy a szetz6d6s kizir6lagos jogok v6delme miatt kizfu6lag egy
meghat6r ozol1- gazdasilgS szerepl6v el, az aj6nlatt6telre felhivott e-Jogseg 6dSzolg6ltat6 Kft.-
vel (1135 Budapest, Kisgomb u. 6. fsz. 1,.) ktithet6 meg. Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy
rendelkezik az eljtufus tlrgyilt k6pez6 szofwer felhaszn6l6i jogaival. Aj6nlatk&6 a Jo$
Behajtdsi Keretrendszert 6s annak moduljait tobb szerz6d6s 6s szeru6d1sm6dosit6s alapjdn
hasznillja.

Aj6nlatk6r6 megkiildte az e-Jogseg6d Szolgdltat6 Kft.-nek az eIjtufus megindft6sakor
hat6lyos kizar 6lagoss6gi nyilatkozat6t.

Aj6nlatk6r6 nyilatkozoft an6l, hogy tobb alkalommal folytatott egyeztet6seket az e-
Jogseg6d Szolg6ltat6 Kft.-vel a forr6sk6d ilauhdzdsfval kapcsolatbary valamint megkiildte
az e-Jogseg€d Szolgdltat6 Kft. arra vonatkoz6 nyilatkozatilt, hogy sem kordbbary sem a
jov6ben nem kfvdnja iltruhilzri a forr6sk6d tulajdonjogdt.

Aj6nlatk6r6 nyilatkozott arr6I, hogy rnegvizsgillta a piacon el6rhet6 ,,dobozos" term6keket,
de nincs olyan, amely a kiv6nt funkci6knak megfelelne. Aj6nlatk6r6 aliltdmasztotta, hogy
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meghat6rozott funkci6k ell6t6s6ra egy integr6ltan mtikod6 rendszerre van sziiksdge,
valamint, hogy megvizsgillta a piacon el6rhet6 rendszereket, 6s azokat mi6rt nem tal6lta az

ig6nyeinek megfelel6nek. A beszerzls tfrgya, a keretrendszer 6s moduljai i.izemeltet6se

ahhoz aszofh,erhez kapcsol6dik, amely Aj6nlatk6r6 nyilatkozataszerint azegyetlen, amely
az ig€ny einek me gf elel.

Fentiekb6l, valamint a rendelkezdsre bocsdtott iratokb6l meg6llapithat6, hogy Ajinlatk6r6
r€szilre nem l6tezik mAs, reilis alternativabeszerzflsi ig6ny6nek kiel6git6s6re, valamint,
hogy a verseny hi6nya nem annak kdvetkezmilnye, hogy Ajdnlatk6r6 a kilzbeszetzils
tlrgyAt a versen5rt indokolatlanul szfikitf m6don hatilrozta meg.

AKozbeszerzlsiHat6s6g Elntrke a Kbt. 189. S-a alapj6n a szi.iks6ges vizsgdlatokat etv€gezte,
a vizsgillata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm€ny n6lkiili tlrgyalilsos elj6r6s
jogalapjdnak megalapo zoftsdga megdllapithat6.

|elen dirnt6st a Kozbeszerz€si Hat6s6g Eln0ke a Kozbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is
klzz€teszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. november 29.

Rig6 Csaba B
eln0k
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