Rigó Csaba Balázs

lktat6szdm: HNT-0N67 / M / 201,8.

Ddnt€s
hirdetm4ny ntlkiili tdrgyalilsos elj 6rdsr6l

A Kozbeszerz1si Hat6s6g Elnijke a Kbt. 103. $ (4) bekezd6se alapj6n meg6llapltja, hogy a
Nemzeti Utdijfizet6si SzolgAltab Zrt., mint ajiinlatk6r6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) eltal
,,Ultintate PE 3.1 lktnt6 Szakrendsrer tottdbbfejlesztlse" tArgyban inditott
hiriletm6nlt n6lkiili tdrwalilsos elj drds j ogalapia megalapozott.

IndokoI6s
m6rcius 13. napj6n a Kbt. 103. $ (1) bekezddse alapjdn taj€koztatta a
Kbzbeszerzdsi Hat6s6got, hogy a Kbt. 98, S @ bekezddsdnek c) pontja alapjdn hirdetmdny
n6lkiili tdrgyal6sos eljdrdst indlt,,Ultimate PE 3.1 lktatd Szakrendszer toadbbfejlesztise"
tdrgyban.

Az Aj6nlatk6rS

201.8.

Az Ai6nlatk6r6 hidnyp6tlds keret6ben a Kbt. 103. S (1) bekezdes€nek

megfelel6en
tdjekoztatta a Kdzbeszerzlsi Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos
elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6saglt i3azol6 dokumentumokat.

Az AjAnlatk6r6n6l 2006-ban integr6lt tanrisltott iratkezel6- 6s dokumentumkezel6 rendszer
bevezet6se vdlt sztiks6gess6, tekintettel az Ajdnlatk6r6 feladatell6t6s6val 6sszeftigg6
funkci6kra, feladatokra, jogszab6lyi kdtelezetts€gekre (24 /2006 BM-IHM-NKOM rendelet).
Ennek megfelelSen az Aj6nlatk6r6 v6llalkoz6si szerzlde* k6t6tt 2006. december 8. napj6n

,,Saperion-Kontroller iktat6 szoftverrendszer (Projekt) sz6ll1t6sa" tArgyban. Ezen
v6llalkozdsi szerz6d6s alapjAn az Ajdnlatk6r6 r6sz6re leszlllit6sra keriilt a jelen beszerz6s
tdrgy6t €rint6 Saperionnal integr6lt Iktat6 modul Kontroller iktat6 szoftver (ielenlegi nev6n
Ultimate PE 3.1 Iktat6 Szakrendszer).
Az lktat6 Szakrendszerre vonatkoz6 feilesztdsi szolg6ltatdsokat a DMS One Zrt. vegezte.

A

karbantartdsi szerz6d6sek alapj6n az Ajiinlatk6r6 jogosult az Iktat6 Szakrendszer
mindenkori le gf rissebb ver zi6jAnak haszn6latir a.
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Az lJltimate PE 3.1 szoftver forr6sk6dj6val €s a szellemi alkot6sok vagyoni jogaival a DMS
One Zrt. rendelkezik kiz6r6lagos jog alapjdn.
AjAnlatk0r6 igazolta, hogy a szerz6dtskizlr6lagos jogok miatt kiztu6lag egy meghatSrozott
gazdas6,$ szerepl6vel, az aj6nlatt€telre felhlvott DMS One Zrt.-vel kdthet6 meg.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezEsre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6, hogy
Aj6nlatk6r6 r6sz6te nem l€tezik m6e, retilis alternativa beezerzfisi ig€ny6nek
kiel6git€s6re, valamint, hog5r a verseny hiAnya nem annak kdvetkezm6nye, hory
Ai6nlatk€r6 a kOzbeszerz€s tirgyAt a versenyt indokolatlanul ezfrkJt6 m6don hatirozta
meg.
AKbzbeszerzfri Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat elv€gezte,
a vizsgAlata sor6n megdllapftotta, hogy a hirdetrnEny n6lkiili t6rgyalssos elji4rds
jogalapjdnak megalapozotts6ga megSllapfthat6.

felen d6nt6st a K0zbeszerz6si Hat6srig Elndke a KiSzfuszelz6si Hat6sdg honlapj6n is
kdzzflteszi a 103. S (4) bekezdes€nek megfelel6en.

Budapest 2018. m5rcius 28.
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