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Ddntds
hiriletmEny ndlkrili tdrgy al6so s elj tudsr6l

A Kiizbeszerz€si Hat6s6g Elndke a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. t6rv6ny (a
tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (a) bekezd6se alapj6n megdllapitla, hogy Budapest F6v6ros
Korminyhivatala, mint ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) eltal ,,Aliir6s-minta
alapfr dokumentum hitelesit6si rendszer (AMAHIT) kialakitisa (pOS pAD
eszkiizbeszetz6s integrici6s szolgliltatissal) alkalmazisfejleszt6s, kapcsol6d6
igazgat6sszewezflsi feladatok, tananyagfeileszt6s 6s k6pz€s, informatikai szak6rt6i, IT
biztons6gi tanicsadi s" tfur gyban inditott

lndokol6s

Aj6nlatk6r6 2018. december 27. napifun a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n t6j6koztatta a
Kdzbeszerz1si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdes a) pontja alapjan hirdetm6ny
n6lktlli t6rgyal6sos elj6r6st indit,,Ahir6s-minta alapt dokumentum hitelesitesi rendszer
(AMAHIT) kialakit6sa (PoS PAD eszkdzbeszerzfus integr6ci6s szolgaltatissal)
alkalmazisfeileszt6s, kapcsol6d6 igazgatisszenrezlsi feladatok, tananyagfejleszt6s 6s
k6pz6s, informatikai szak6rt6i, IT biztonsigi tan6csad6 s,, t6r gyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek
Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdetrn6ny
alkalmazha t6silgdt igazol6 dokumentumokat.

megfelel6en tAjdkoztatta a Ktlzbeszerzlsi
n6lkiiti t6rgyal6sos elj6r6s jogalapj6nak

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a Kbt. 85. S (2) bekezdesenek e) pontja szerinti el6felt6telek
fennallnak, tekintettel ana,hogy az Aj6ntatker620l8/s038-0822555 sz6mrl ajanlati felhivds
kozz6t€telEvel ,,A16irds-minta alapri dokumentum hitelesitesi rendszer (AMAHIT)
kialakftdsa (POS PAD eszklzbeszerz6s integr6ci6s szolg6ltatdssal) alkalmaz6sfejleszt6q
kapcsol6d6 igazgatfusszewezlsi feladatok, tananyagfejleszt6s 6s k€pz€s, informatikai
szak€rt6i,IT biztonsdgi tandcsadds" tdrgyi, Kbt. 81. g-a szerinti, nyilt 

"tlatart 
folytatott le

(alapeljeras).
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Az alapeljdrdsban nery aj6nlattev6 nyrljtott be ajdnlatot (4iG Nyrt. - Idomsoft Zrt., eKr€ta
InformatikaiZrt., Noispot Innovations Kft., XP-Banktechnika Zrt.\ melyeket a Kbt. 73. S (1)

bekezd6s e) pontja alapj6n Aj6nlatk6r6 6rv6nytelenn6 nyilvdnitotta (u, aj6nlatok
egyebekben megfeleltek a formai kovetelm€nyeknek).

Aj6nlatk6r6 a fentiekre tekintettel a Kbt. 75. S (1) bekezd6s b) pontja alapj6n

eredm6nytelenn6 nyilv6nitotta az alapetjfuAst 6s tlj, hirdetrn6ny nelktili t6rgyal6sos

kO zbeszer z€si etjfu 6st kezdem€ny ezett.

Ajdnlatk6r6 megki.itdte a megel6z6 eljfurAs dokumentumait €sigazolta,hory akilzbeszerz€s

felt6telei id6k0zben l6nyegesen nem villtoztak meg.

Aj6nlatk6r6 atdrgyal6sra meglfvta a megel6z6 elj6r6s aj6nlattev6it, melyek aj6nlata nem a

Kbt. 73. $ (1) bekezdes b) vary d) pontja szerint min6siilt 6rv€nytelennek.

A Kbt. 98. S (2) bekezd6s a) pontjdban foglalt valamennyi konjunktiv felt€tel ferur6l1, igy

Aj6nlatk6r6 6lhet a hirdetm6ny n6lktilit6rgyal6sos elj6r6s indft6s6nak lehet6s6g€vel a Kbt.

98. S (2) bekezd6s a) pontja szerint.

AKdzbeszerz€siHat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiks6ges vizsgdlatokat elv6gezte,

a vizsgilLata sor6n meg5llapftotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili ttugyalilsos elj6rds

jogalapj6nak megalapo zottsilga megdllapithat6.

Jelen d6ntest a Kozbeszerz€si Hat6sdg Elnoke a Kozbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is

klzz€teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2079 . janudr 1.4.
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