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A Kozbeszerz6si Hat6sSg Etnoke a kozbeszerz6sekrdl sz6l6 2015. 6vi CXLlll torvdny (a
tov6bbiakban: XUt.) 103. S @ bekezddse atapjSn meg5ttapitla, hogy a F6v5rosi
0nkorm5nyzati Rend6szeti lgazgat6s6g, mint aj5ntatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6ntatk616)
,,F6v5rosi Integr6tt Kdzleked6sszervez6si 6s Szab5lyozSsi Rendszerhez kdzponti
szoftve16nek funkcionSlis sz6tv6laszt6s6ra vonatkoz6 fejleszt6s" t6rgyban inditott
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lndoko16s
Aj6ntatk6r6 2017. december 1. napj6n a Kbt. 103.9 ft) bekezddse alapj5n tSj6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6sSgot, hogy Kbt. 98. 5 (2) bekezddsdnek c) pontja atapl6n hirdetm6ny
n6tkuti t5rgyat6sos etj5rdst indit ,,F6v6rosi Integr5lt Kiizleked6sszeruez6si 6s
Szab5tyoz6si Rendszerhez k6zponti szoftve16nek funkcion5lis sz6tv6[aszt6s6ra
vonatkoz6 fejleszt6s" t5rgyban.
Aj6ntatk6r6 a r6sz6re megk0tdott hi5nyp6tt5st kovet6en a Kbt.103. S (1) bekezd6s6nek
megfete[6en t6j6koztatta a Kozbeszerzbsi Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tkuti
tdrgyatSsos etj5r6s logatapj6nak alkalmazhat6s5g5t igazot6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6rf igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos jogok v6delme miatt kiz6r6lag egy
meghatirozott gazdas6gi szerepl6vel, az aj5ntatt6tetre felhivott GVSX Szotg5ttat6 Kft-vet
k6thet6 meg.
Aj6nlatk615 t6j6koztatott, hogy az Integr5lt Kozleked6sszervez6si 6s SzabStyoz6si Rendszer
(IKSZRJ gy6rt6sa, vatamint annak szerzSi joga, forr5sk6dja 6s a rendszerkulcsa a GVSX
Szotg6ttat6 Kft. ki2616tagos tutajdon 6tk|pezi. Az atapszerz6d6s csatot6s6val bemutatta, hogy
az IKSZR vagyoni 6s szellemi atkot5shoz tiz6do jogainak kiz5r6lagos jogosuttja az
al5n tatt6tetre f ethlvott gazdas6g i szerept6.
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Az al5ntatt6telre fethfvott gazdas5gi szerept6 kiz516tagossdgi nyitatkozata meger6siti, hogy a

szoftver kiz6r6lagos tutajdonosa 6s egyben a szerz6i jog kiz5r6tagos jogosultja is a

GVSX

Szotg5ttat6 Kft.

Aj5ntatk6r6 igazolta, hogy az aj5ntatt6tetre fethivott gazdas6gi szerep[6 kiz6r6tagos joga a
t5rgyi beszerz6s valamennyi elem6re kiterjed.
Fentiekre tekintette[, valamint a rendelkez6sre bocs5tott iratokb6t meg6ttapithat6, hogy
Ai6nlatk616 r6sz6re nem l6tezik m6s, re5lis alternativa beszez6si i96ny6nek
kiel6git6s6re, valamint, hogy a venseny hi6nya nem annak kiivetkezm6nye, hogy
Ai6nlatk616 a k6zbeszerz6stfirgylt a versenyt indokolatlanut sz6kit6 m6don hat5rozta
meg.
A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. 5-a atapj6n a sz0ks6ges vizsg6latokat etv6gezte,
a vizsg5lata sor6n me95[tapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti t6rgyat6sos etj6r6s jogatapj6nak

megalapozotts6ga meg6ttapithat6.
Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g honlapj6n kozz6teszi
a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

Budapest, 2017. december 15.
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