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Ddnt6s
h irdetmdny ndkAfi firgyol6sos eljdrdsrdl

A Kdzbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a kdzbeszerzdsekrilt sz6t6 2015. 6vi CXLltt. t6ru6ny (a tovdbbiakban: Kbt.)

103. € (4) bekezddse atapl5n meg6llapitia, hogy a J6sz-Nagykun-Szolnok Megyei Korm6nyhivatal
at5ntatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6ntatk6r(i ,,Nemzeti Jogszobdlytdr Tiirvdnyess6gi Feliigyelet inisbeti
K o pc so lo tt o rt d s l'l od u lj d n o k lej lesztds" t5rgyban i nd itott

hirdetmdnv n6lkiili tdrgvolilsos eljdrds iogolooio megolopozon.

lndoko16s

Aj6nlatk6r6 2017. l0tius 5. napj5n a Kbt. 103. 5 (1) bekezddse atapl6n t6l6koztatta aRozbeszerz6si Hat6s6got,

hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek c) pontja atapi5n hirdetm6ny n6tkuti t6rgyatdsos etl5r6st indit ,,Nemzeti
Jogszabdlytdr Tdrv6nyesshgi Feftgyetet irdsbeti Kopcsolottafids l,lodutjdnok lejlesztds" tdrgyban.

Aj6ntatk6r6 a r6sz6re megkiitdott hi6nyp6tt6si felhiv6st k6vet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfetet6en

t6i6koztatta a KOzbeszerz6si Hat6s5got, valamint csatotta a hirdetm6ny n6tkuti t6rgyat5sos eli5rds

iogatapi5nak atkatmazhat6s6g5t igazot6 dokumentumokat.

AiSnlark6r6 et6adta, hogy eti5r5s5t kiz6r6tagos iogok v6delm6re atapitia 6s igazolta, hogy a szerz6d6s
kiz516lagos jogok v6delme miatt kiz616lag egy meghat6rozott gazdas6gi szerepl6vel, az ai5ntatt6tetre
felhfvott Magyar Koztony Lap- 6s Konyvkiad6 Kft.-vet k6thet6 meg.

Aj5ntatk6r6 bemutatta, hogy a Nemzeti Jogszab6lyt6rr6l sz6t6 338/20LL. (X|1.29.) Korm. rendelet (a

tov6bbiakban: Korm. rendetet) 8/A. S-a alapi5n a Nemzeti Jogszab6lyt5r on5tt6 feltlteten (a tovdbbiakban:

Torv6nyess6gi Fetugyetet irdsbeti Kapcsolattart5s Modut) biztositja a helyi 0nkorm5nyzatok tOrv6nyess6gi

fetugyetet66rt felet6s miniszter, a f6v6rosi 6s megyei korm5nyhivata[, valamint a hetyi 0nkormSnyzat k0zotti,

a hetyi 6nkormdnyzatok t0rv6nyess6gi fetOgyetet6vet 6sszefiigg6 ir5sbeti kapcsolattart5st. A Korm. rendelet

9. S (1) bekezd6se szerint a Nemzeti JogszabSlytdr szotgdttat6la a Magyar Koztony Lap- 6s Konyvkiad6 Kft.

Ugyanezen szakasz (3) bekezd6s a) pontia 6rtelm6ben a Magyar Kozl6ny Lap- 6s Konyvkiad6 Kft. a Nemzeti

JogszabSlyt5r Torv6nyess6gi Fet0gyetet ir6sbeli Kapcsolattart5s Modulidnak vonatkoz5s6ban kiz616tagosan

t6tia et a tervez6si, b6vit6si, felteszt6si feladatokat.

Aydntatk6r6 bemutatta, hogy a tdrgyi kozbeszerzlsi etj5rds t5rgya a szerz6i logv6detem atatt 6lt6 Nemzeti

Jogszab6tytdr informatikai rendszer egyedi tovdbbfejteszt6se, b6vit6se 6s kiterjeszt6se.
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Ajdntatk6r6 csatolta az aj6ntatt6telre felhivott gazdas6gi szerep16 kiz616tagos jog6t at6t6maszt6
nyilatkozat5t.

A fentiekb6t meg5llapithat6, hogy Aj6nlatk6r6 r6sz6re nem l6tezik m6e, re6lis alternatfva beszerz6si
ig6ny6nek kiel6git6s6rc, valamint a versony hi6nya nem annak kiivetkezm6nye, hogy Ai6nlatk6r6 a
ktizbeszerz6s t6ruy6t a versenyt indokolatlanul sz0kit6 m6don hat6rozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. 5-a atapj6n a sz0ks6ges vizsg6tatokat elv6gezte, a vizsgdlata
sor6n meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti tSrgyat6sos etjSr5s jogatapjdnak megatapozottsdga
megSttapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Elnoke a Kozbeszerz6si Hat6s5g honlaplSn is kozz6teszi a 103. S (a)

bekezd6s6nek megfele[6en.

Budapest, 2017. j0tius 18.
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