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DdntEs

hirdetmEny nAlkiili tdrgy alds os elj drdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Elndke a kiizbeszerztsekrfll sz6l6 2015. ni CXLlll. tttrumy (a tov6bbiakban: Kbt.) 1.03. S @)

bekezd4se alapj6n meg6llapitja, hory az Alapvet6 ]ogok Biztosdnak Hivatala mint aj6nlatk6r6 (a tovdbbiakban:

Ajdnlatk6r6) ,,Az AIBH iktat6 6s iratkezel6 iigyviteli szakrendszerEnek fejleszt6se az egysO,ges elektronikus

iigyint6z6st biztosit6 funkci6kkal6s kapcsol6dit szolgiltatdsok beszerz6se" tArgyilban indttott

hiriletmdnA ndlkiili flrtWaldsos eli 6rds i ogalapi a megalapozott.

lnilokolds

Aj6nlatk6r6 2017. decernber 29. napien a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn tilj1koztafta a Kozbeszerz1si

Hat6sdgof hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapjdn hirdetm6ny n6lkfl1i t6rgyaldsos eljdrdst indit ,,Az

AIBH iktat6 6s iratkezel6 tigyviteli szakrendszer€nek feileszt6se az egys6ges elektronikus tigyint6z6st biztosit6

funkci6kkal €s kapcsol 6d6 szolgAltat6sok beszerzflse" t6r gyban.

Aj6nlatk6r6 a megkiildott hi6nyp6tl6si felhivdst kdvet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6sdnek megfelel6en

tdj1koztatta a Klzbeszerz6si Hat6sdgof valamint csatolta a hirdetn6ny n6lkiilt t6rgyaT6sos eljdrds

jogalapj6nak alkalmazhat6s6g6t igazol6 dokumentumokat.

Aj5nlatk6r6 igazolta, hogy a szetzfldfls kizfuillagos iogok v6delme miatt kizfu6lag egy meghatArozott

gazdasAgi szerepldvel, az e-Cowina Informatikai Szolgeka16 Kft.-velvel kdthet6 meg. Ajrinla&6r6 igazolta

azajlnlatt€telre felhivoftgazdasitei szerepl6 kizdr6lagos jogdnak fenndlldsdt abeszerz1stargyatekintet6ben.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy az dltala alkalmazott adActa.NET elektronikus iratkezel6 rendszer (a

tovSbbiakban: Rendszer) szerz1ijogainak krz6r6lagos jogosultja az e-Corvina lnformatikaiszolg6Itat6 Kft.

Ajdnlatk6r6 haszn6lati joggal rendelkezik a Rendszerre vonatkoz6an'r, azonbart az enged6ly 6. pontja r6gzitt,



hogy ajdnlatk6r6 nemhasznllhatlaa szoftvert l6jszofrrer, vagy modulel66Tlitilsilra, kivdve ha erre vonatkoz6

szerz6d6st kOtOtt az e-Corvina Kft.-vel.

Az elektronikus igyint1z€s 6s a bizalmi szolglltatAsok 6ltaldnos szabilyair6l sz6l6 2015. 6vi CCXXU. t6rv6ny

alkalmaz6s6ban az alapvet6 jogok biztosa is elektronikus igyint6z6st biztosit6 szerr,rnek min6siil. Ezen

rendelkez6sek teljesit6se 6rdek6ben a Rendszer funkcionalit6sdt sziiks6ges biztosltari, mely kotelezetts6gdt

Ajdnlatk6r6 attugyielj6rds sordn beszerz€sre keriil6 fejleszt6s riltal kivrinja teljesiteni. Ajdnlatk6r6 tdj6koztat6

level6ben el6adta, hogy a tdrv€nyben meghatdrozott felt6telek teljesit6s6hez ,glpi intefi6sz" kapcsolatok

kifejleszt6se sziiks6ges, melyek a Rendszerbe integrilIjek az igytnt6z6si szolgdltat6sokat. Aj6nlatk6r6

6ll6spontja szerint mAs gazdas6gi szerepl6 csak akkor lenne k6pes a sziiks6ges fejleszt6seket v6grehajtani, ha

az aj6nlatt6telre felhivott gazdasilg szerepl6 a teljes forrdsk6dot valamint a szerz6ijogosultsdg6t 6truhdzn6,

melyet azonban az e-Corvina Kft. Viz6r6lagos jog6val 6lve nem kiv6n megtenni. Amennyiben tehdt

Aj6nlatk6r6 mAs gazdas6gi szerepl1 6lta.l kifejlesztett interf6szt alkalmazna, iW a teljes iktat6, valamint

iigyviteli rendszer6t le kellene cser6lnie, mely ardnytalan t6bbletkdlts6get eredm6nyezne. Ennek

aliltlmasztasa 6rdek6ben Aj6nlatk6r6 k6t indikatlv ajdnlatot mell6kelt a teljes rendszer kifej1eszt6s6r6l, mely

aj6nlatok jelent6sen meghaladjdk jelen eljdr6s becsiilt 6rt6k6t.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocsdtott iratokb6l megdllapithat6,hogy Ajinlatk6r6 t6sz6re

nem l€tezik mds, re6lis alternativa beszerzflsi ig6ny6nek kiel6git€s6re, valamint, hogy a verseny hiinya

nem annak kiivetkezm&y", hogy Ajdnlatk6r6 a k6zbeszeruils tirgyAt a versen5rt indokolatlanal sztikitf

m6don hatirozta meg.

A K6zbeszerz1si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sziiks6ges vizsgdlatokat elv6gezte, avrzsgd/;ata

sordn meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos eljdr6s jogalapjSnak megalapozottsdga

meg6llapithat6.

]elen d6nt6st a K6zbeszerz1si Hat6sdg Ehr6ke aK6zbeszerz4si t6sdg honlapj6n is k6zz6teszi a 103. $ ( )
bekezdds6nek megfelel6en.

ffi^qBudapest 2018. janudr 18.

Rig6 Csa

2/3


