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DiintAs
hiriletm4ny n0lkiili tdrgy alds o s elj drdsrOl

A K6zbeszerzflsi Hat6sdg Elniike akdzbeszerz€sekr6t sz6l6 2015.6vi CXLIII. ttirvdny
(a tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (a) bekezddse alapj6n megdllapltla, hogy Nemzeti
Elelmiszerldnc-biztonsdgi Hivatal, mint aj6ntatk6r6 (a tov6bbiakban: Ajedatker6)
,,ArcGIS desktop 6s szerver licencek" tdrgyban inditott

hiriletmeny nhlkilli tdw ahrtsos eli 6rds i ogala?i a megalaPozott.

lnilokol6s

Aj6nlatk6r62018. december 28. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n t6j6koztatta
a Kozbeszeru1siHat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapj6n hirdetm6ny
n6lki.ili t6rgyal6sos elj6r6st indit,,ArcGIS desktop 6s szerver licencek" tArgyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t6jdkoztatta a Kdzbeszerzflsi
Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lktiLli ttugyalilsos eljdrds jogalapjdnak

alkalmazha t6s6gfit igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s m{lszaki-technikai saj6tossdgok fenn6ll6sa

miatt kizfu6lag egy meghatfurozoft gazdasdgS szerepl6vel, az ajdnlatt6telre felhlvott
GDi Magy arorczilg Kft.-vel k0thet6 meg.

Aj6nlatk6r6 el6adta hogy beszerz1si ig6ny6t a megl6v6 rendszer6nek

tovdbbfejleszt€s€hez sziiks6ges ESRI ATcGIS licenckomponensek mennyis6gdnek

b6vit6se, a licencverui6k egys6gesit6se, valamint a licencek kovet6s6nek biztosit6sa
jelenti.

Az Intelligens Elelmiszerl6nc-biztons6gi elemzl rendszer l6trehoz6sa cimii projekt
keretein beliil kialakit6sra kertilt Aj6nlatkdr6 t6radattfirhilza. A t6radatt6r az ESRI

ATcGIS alapszofwer 10.5-Os verui6jaalapj6nkEsziiltel. Ajdnlatk6r6 jelenlegkiil6nbtiz6
v erzi6szfurnft ATcGIS szofwereket haszn61.
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Aj6nlatk6r6 tdrinformatikai fejleszt6seinek megval6sitilsfthoz szi.iks6ges a
licenckomponensek mennyis6g6nek b6vit6se 6s a licencverzi6k egysEgesit6se. Ezen tril
Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a tErinformatikai megold6shoz kdtott szakrendszerei az
ATcGIS szerver kozotti kommunik6ci6n alapulnak, az Ajdnlatk6r6n6l kialakitott
rendszer mds licencekkel nem kompatibilis.

Aj6nlatk6r6 megvizsg6lta eW, a megl6v6t6l elt6r6 kornyezetben tort6n6 fejleszt6s
lehet6s6g6t.Ez azonban Aj6nlatk6r6 szdrndna nem jelent re6lis alternatfv6tbeszeru€si
ig€nye megval6sitisdra, mivel az nj fejleszt6s a m6r elk6sziilt egyedi
szoftveralkalmaz6sok, interfacek, szakrendszeri kapcsolatok rljrafejleszt€slt, jelent6s
iltalakitilsfit ig6nye1n6, illetve pdrhuzamos funkci6k kialakitds6t eredm€nyeznl,amely
eredm6nyek6ppen az Esri ATcGIS t6rinformatikai alapszoftver kornyezet mellett -
funkci6it tekintve - p6rhuzamos alaprendszer kialakit6sa 6s fenntart6s v6lna
sziiks6gess6, amelyhez Aj6nlatk6r6 sem tobbletforr6sokkal sem humdn 6s fejleszt6i
kapacit6sokkal nem rendelkezik.

Aj6nlatk6r6igazolta, hogy az Aj6nlatk6r6n6l kialakitott rendszer m6s licencekkel nem
kompatibilis, a beszerezni kiv6nt ESRI ATcGIS licenckomponensek forgalmazfusfra,
szilllit6sAra pedig kizdr6laga GDi MagyarorszilgKft.jogosult Magyarorszitgon.

Megdllapithat6, hogy Aj6nlatk€r6 r€sz€re nem l6tezik mds, redlis alternativa
beszerz1siig6ny6nek kiel6gft€s6re, a verseny hidnya nem annak kovetke zrnlnye,hogy
Aj6nlatk6r6 a kozbeszerz€s t6rgy6t a versenyt indokolatlanul szfikitl m6don
hatdrozta meg.

A Kozbeszerzdsi Hat6sdg Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsgfulatokat
elv€gezte, a vizsgiiata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos
elj6rds jogalapjdnak megalapozottsdga meg6llapfthat6.

Jelen ddnt6st aKdzbeszerz6si Hat6sdg Elnoke aKdzbeszerz1si Hat6sdg honlapjdn is
kdzz€teszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2019.janu6r L1.
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