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Ddnt4s
hiriletmdny nilkilli thrgy aldso s elj 6rdsr6l

A Kdzbeszerzflsi Hat6sdg Elndke a Kbt. 103. S (4) bekezdese alapjiin meg6llapitja, hogy a
Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 Zrt., mint aj6nlatk6r6 (a tov5bbiakban: Ajdnlatk6r6) 6ltal
,,Elektronikus Aukci6s Rendszer szofhtere toatibbfejlesztdse, a toadbbfejlesztett Elektronikus Aukci6s
Rendszer szoftaer oagyoni jogainak megszerzdse az MNV Zrt. rdsz6re" t6rgyban inditott

hirdetmina nElki.lli targyaldsos eljdrds iogalapja megalapozott.
Indokolds

Az Aj6nlatk6r6 2018. febru6r 23. napj6n a Kbt. 103. g (1) bekezdese alapj6n tdj6koztatta

a

K6zbeszerz€si Hat6sagot, hogy a KbL 98. S (2) bekezddsdnek c) pontja alapj6n hirdetmdny
n€lktili tdrgyal6sos elj6r6st tndit ,,Elektronikus Aukci6s Rendsztr szoftttere toodbbfejlesztdse, a
totrdbbfejlesztett Elektronikus Aukci6s Rendszer szofliter ttngyoni jogainak megsnrzise az MNV Zrt,
r6szdre" tiirgyban.

t6sz6re megki:Lldott hidnyp6tlSsi felhivdst kcivet6en a Kbt. 103. g (1)
bekezd6s6nek megfelel6en t6j6koztatta a Kdzbeszerzlsi Hat6s6got, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6lkiili t5rgyal6sos eljSrds jogalapj6nak alkalmazhat6s6gdt igazol6
dokumentumokat, illetve a Kbt. el6ir6sainak megfelel6en m6dositotta az aj6nlatt6teli
felfuvdst.

Ajdnlatk6r6

a

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy az 6llami vagyonr 6l sz6l6 2007. 6vi CVI. t6rv6ny, valamint az
6llami vagyonnal va16 gazd6lkod6sr6l sz6l6 254/ 2007 . (X.4.) Korm. rendelet rendelkez6sei
szerint Ajdnlatk6r6 feladata az elektronikus drveresi rendszer mfkddtet€se, az Arverez6k
elektronikus nyilv6ntart6s6nak vezet6se 6s az elektronikus drverEsi hirdetm6ny kiizzltltele
ut6rn az eiektronikus 6rver6si eljdrds lebonyolltdsa. E feladatok ellatdsara az Elektronikus
Aukci6s Rendszer (EAR) szolgAl.
Aj6nlatk€r6 bemutatta, hogy 2015-ben szetz6dest kdtdtt az ajdnlatt6telre felk6rt T-Systems
MagyarorszS'g Zrt.-vel az EAR ki6pit6s6re, mfkodtet6s6re. A vdllalkozdsi szerz6d6sben a
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feileszt6 T-Systems Magyarorsz69Zrt. dgy rendelkezett, hogy a rendszerre haszndlati jogot
biztosit Ai6nlatk€r6 sz6m6ra, azonban a szoftverekre vonatko z6 jogokat a Iejleszt6 nem adja
6t, az kiz6r6lagos tulajdondt k€pezi. Aj6nlatk6r6 mindezeket az alapszerz6dds
becsatol6s6val igazolta. Ajdnlatk6r6 igazolta az ajdnlattEtelre felhivott gazdaslgS szerepl6

kizdr6lagos jog6nak fenn6llSsdt a beszerz€s t6rgya tekintet6ben, amelyet a T-Systems
MagyarorszAg Zrt. nyilatkozatdban is meger6sitett.
Aj6n1atk6r6 becsatolta ak6zbeszerzlsi dokumentumokat, amelyek alapj6n megdllapithat6,
hogy a beszerzls kiz1r6Iag olyan feladatokat foglal magirban, amelyekre az ajdnlatt6telre
felhivott gazdasAgi szerepl6 kiz5r6lagos joga fenn6ll, illetve, amely feladatok elletes6hoz
sziiks6ges az aj6nlattltelre felhivott gazdasSgi szerepl6 kiztu6lagos jog6nak fenn6ll6sa.
felen kiizbeszerz€si elj6r6s eredm€nyek6nt Aj6nlatk6r6 a tov6bbfejlesztett EAR szoftver
f orr6sk6dj6t

is megszerzi.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6, hogy
AiSnlatk€r6 r6sz6re nem l€tezik mds, redlis alternativ a beszerzflsi ig6ny6nek kiel€git6s6re,
valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak k6vetk ezm9nye, hogy Aj6nlatk6r6 a
klzbeszerz1s t6rgy6t a versenyt indokolatlanul sz{ikit6 m6don hatdrozta meg.
Kbt. 189. $-a alapj5n a sztiks6ges vizsgdlatokat elv6gezte,
a vizsgalata sor6n megallapitotta, hogy a hirdetm€ny n€lki.ili trirgyal6sos elj6rSs
jogalapjdnak megalapozottsdga megdllapfthat6.

AKozbeszerzlsi Hat6sdg Elndke

a

Jelen d<int6st a K'zbeszerzlsi Hat6s6g Eln6ke
k6zz6teszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

a K'zbeszerzgsi Hat6s6g honlapjan

Budapest, 2018. mdrcius 1.
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