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h i rd etmdny n 6 kA fi ft rgyo l6sos e lj 6 rd sr6 I

A K6zbeszerz6si Hat6sdg Etn6ke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se atapj5n meg5tlapitja,nogy nAv-Srnnr
Zrt. (a tov5bbiakban: Aj6ntatk616) mint al6ntatk6r6 6ltal ,,V0NTAT rendszer fejlesztAse" t6rgyban
inditott

h i rd et m 6ny n 6 I kii I i t 6 rgyo 16 so s e li 6 rd s i og o Io pi o m e g o lo pozott.

Indokolds

Ai6ntatk616 2017. okt6ber 10. napj5n a Kbt. 103. g (1) bekezO6se atapjdn tSl6koztatta a
Kdzbeszerz6si Hat6s5got, hogy a kozszolg5ttat6k kozbeszerz6seire vonatkoz6 saj6tos
kozbeszerz6si szabSlyokr6t s2616 307/20t5. {X.27.) Korm.rendelet (a tovdbbiakban: 307/2015.
Korm.rendelet) 15.S (1) bekezd6s c) pontja atapj6n hirdetm6ny n6lktilit5rgyatSsos etjSr5st indit

,,V0 NTAT re n d sze r lej le szt6 se" lfrgyban.

Aj5ntatk6r6 a r6sz6re 2017. okt6ber 19. napj6n megk0tdott hiSnyp6tt5si fetsz6tit6st k6vet6en a

Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t5j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sSgot, valamint

csatolta a hirdetm6ny n6tk01i t6rgya15sos etj516s jogatapjSnak atkalmazhat6s6g6t igazot6

dokumentumokat.

Aj6ntatk616 a hi6nyp6tl6s6ban igazotta, hogy a szerz6d6s kiz616lagos jogok v6delme miatt
kiz6r6lag egy meghat6rozott gazdasSgi szerepl6vel, az aiSnlattftelre felhivott TRAC0 Zrt.-ve[,
(sz6khety: 1095 Budapest, M6ri6ssy utca 7.) (a tov6bbiakban: Aj5ntattev6), mint a fejtesztend6
szoftvermodulok fejteszt6s6re jogosutt gazdas6gi szerepl6veI kdthet6 meg.

Af5ntatk6r6 a307/20t5. Korm.rendelet 15. S (1) bekezd6s c) pontia szerinti hirdetm6ny n6tkriti

t5rgyal5sos elj5r6s6ban a beszerz6si ig6ny6t arra atapozza, hogy aj6ntatk6r6 kdzszolg5ltat6i
f eladatainak ett5tds5t korlStozn5 a jelen beszerz6sben szerep[6 f ejteszt6s elmarad6sa.
Aj5ntatk616 Sltat hasznS[t informatikai rendszerek hozz6i|rul,nak a vonatk6zleked6s

biztositds5hoz, az utasok va[6s ideiU t5i6koztat5s6hoz, va]amint szrjks6gesek az NFM fet6 tdrt6n6
k6telez6 adatszotg5ttatSs ny0jtdsdhoz is. A hat6konyabb vonatkozteked6s, valamint a Vas0ti

P5tyakapacitSs Etoszt6 Kft. 6ltat alkalmazott, a magyarorsz5gi vas0ti k6zleked6s atapj5t k6pez6
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informatikai rendszer lecse16[6se miatt szriks6gess6 v6lt aj6nlatk616 V0NTAT rendszer6nek
tovSbbfejleszt6se.

A V0NTAT rendszer fejteszt6se kapcs6n nem kerrjthet6 meg a Vel6StOO (REALTIME) modul
fejteszt6se az adatkapcsolati rendszerek 5tdolgoz5s6nak szuks6gess6ge miatt. A REALTIME

modul az a kozponti rendszerelem, amelynek fejteszt6s6t kiz6r6lag az ai{nlatt6telre felhivott
gazdasSgi szerep[6 k6pes tetjesiteni, a modulon fenn5lt6 kiz616lagos szerz6i ioga atapi6n.

Aj5ntatk6r6 csatolta a felek k6z6tt t6rejdtt alapszerz6d6st (vdttatkozSsi szerz6d6st) 6s az
aj5ntatt6tetre fethfvott gazdas5gi szerept6 kiz616tagos iogdt at6t6maszt6 nyilatkozat1t.

Meg6ttapithat6, hogy Aj6ntatk616 r6sz6re nem l6tezik m6s, re5tis alternativa beszerz6si ig6ny6nek
kiel6git6s6re, a verseny hi5nya nem annak k6vetkezm6nye, hogy Aj5nlatk6r6 a k6zbeszerz6s
tSrgy6t a versenyt indokolatlanutsz0kft6 m6don hatdrozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6sSg Elndke a Kbt. 189. S-a atapj6n a sz0ks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a

vizsg5tata sorSn megdtlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkriti t6rgyal6sos etj5rds jogatapj6nak

megalapozotts5ga me95ttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etndke a Kozbeszerz6si Hat6sSg hontapj6n is kozz6teszi a

103. S (4) bekezO6s6nek megfelet6en.

Budapest, 2017. okt6ber 25.
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