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F6v5rosi K6zbeszerz6si Kft.
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dr. Torma Szitvia
gazdas6gi ugyvezet6-helyettes 16sz6re

drkozak,zsuzsanna@f ovkozbesz. hu

Tisztett Ugyvezet6-helyettes Asszony!

Ertesitem, hogy 2017. j0tius 12. napj5n meg6rkezett a t6l6koztat6la, amely szerint a Budapest

F6v6ros F6potg6rmesteri Hivatat, mint ajdntatk616 a kozbeszerzdsekrill sz6l6 2015. 6vi CXLlll.

thrvhny (a tovdbbiakban: Kbt.) 98. S (2) bekezd6s c) pontia alaplSn hirdetm6ny n6lkuti t6rgyatdsos

etj5r6s keret6ben ,,Helyi Ad6k lnlormdci6s Rendszere 2017-2018. 6vi fejleszt6se" tdrgyt
kozbeszerz6si eti5r6st indit.

TSj6koztat6s5vaI kapcsolatban azallbbi hidnyp6tldsi lelhivdst bocsStom ki.

A megkutdott iratok ataplSn nem dttapithat6 meg egy6rtelm0en a v5[asztott iogcim
atkatmaz5s6hoz sz0ks6ges torv6nyi fett6tetek fenn6lt6sa, ez6rra Kbt. 189. S (2) bekezd6se alapl6n

fethivom, hogy az al5bbi hi5nyokat o hnt@kt.hu e-moil cimre megkhWve h5rom napon beliil
pototja.

Kdrem, k]ldje meg rdszemre a k6pviseleti log6t at5t6maszt6 dokumentumot, amely alapiSn az

al5nlatk6r6 nev6ben etj5r. Amennyiben a k6pviseleti jogot meghatalmaz6sban rogzitett6k, tjgy

t6i6koztatom, hogy a meghatalmaz6s a k6pviseleti jogot t6tesit6 otyan egyotdat0 jognyitatkozat,

ametyet a k6pviset6h 62, az 6rdekett hat6s5ghoz, bir6sSgh ozvagy ahhoz a szem6lyhez ketl int6zni,

akihez a meghatalmaz5s alapj6n a k6pviset6 jognyilatkozatot iogosult tenni. A meghatalmazdshoz

otyan atakszerfis6gek szuks6gesek, amityeneket jogszab6ty a meghatalmaz5s atapi6n megtehet6

jognyitatkozara el6ir.

A t6j6koztat6s5ban megktjtdte az ai6nlatk6r6 6s az Unisys Magyarorszdg Kf t, kozott az ai(tnlatkbr6

5ttat lefolytatott, ,,Hetyi ad6kat kezel6 inform6ci6s rendszer l. f5zis5nak megvat6sitSsa" t6rgy0

beszerz6s eredm6nyek6nt megkotdtt szerz6d6st (a tov6bbiakban: Szerz6d6s). A Szerz6d6s 1.

pontja szerint a v5tlatkoz6 , azaz az Unisys Magyarorsz5g Kft. etvSttatta a helyi ad6kat kezet6

rendszer megvat6sitds5t, 6s a Szerz6d6s 9. pontja szerint az Unisys Magyarorsz6g Kft. fenntartia

a rendelkez6si logosutts6got, harmadik szem6ly fet6 tort6n6 6rt6kesit6shez, szolg6ltat6shoz be

ketI az ai5ntatk616nek szereznie a tutaldonos Unisys Magyarorsz5g Kft. el6zetes frdsbeli

hozzitiitrut6s5t. A Budapest F6v5ros F6polgSrmester6nek FPH001/12979-?6/2008. iktat6sz6m0,

2008. december 10. napiSn kelt t6l6koztat6ja 1. pontl5ban fogtaltak szerint is az Unisys Kft. 6ndtl6
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szellemiterm6ke a Hetyi Ad6 lnform6ci6s Rendszer, amely szerz6ijogv6detem at6 es6 atkot6s, a
tdbb modulb6l 6lt6 szoftver megvSttoztat6s6t titt6 szerzli jogv6detmi et6frSsok kizdriSk, hogy a
lefotytatni kiv6snt kozbeszerz6si etj6r6s tdrgyak6nt meghatdrozott feladatokat az eredeti
iogosutton kfvtit mds elv6gezze. A fentiekre tekintettet kdrem, hogy igozolja, hogy az Utyssys
szSmit6stechnikai Fejteszt6 6s Tandcsad6 Kft. mire alapozza a kizdr6tagossdg6t.

Kdrem, hogyaz ai6nlatt6telifelhiv5s6t egdszitse kiaKbt.50. S (2) bekezd6s6nek a) pontia alapjdn
az ai6nlatk6r6 honlap cim6vel.

Kdrem, hogy khldie meg rlszemre azt a dokumentumot, amelyb6t meg6llapithat6, hogy aj6ntatk616
a m6dositott ai5ntatt6teti fethivdst az aj6nlatt6tetre felhivott gazdas5gi szerept6nek megkrjtdte a
Kbt. 55. S (3) bekezd6s6ben fogtattaknak megfetet6en.

T5j6koztatom, hogy amennyiben fethivdsomnak nem tesz eleget, rjgy a Kbt. 189. S (1) 6s (3)
bekezd6se szerint - a rendelkez6semre 5lt6 adatok atapj6n - hivatalb6l kezdem6nyezhetem a
Kozbeszerz6si Dont6bizotts6g etj5rds6t.

Jeten hi6nyp6ttSsi felhivSst a Kbt. 189. S (2) bekezd6ben fogtattak atapj5n elektonikus rjton
koldom meg, egy0ttat t5j6koztatom, hogy ezzel. a k6zt6ssel a hi6nyp6ttdsi fethivds hat6lyai
be5tlnak.

K6rem, hogy jeten fethlv6sra kiitdott hi6nyp6tl6s6t kizdrdtog o hnt@,kt.hu e-mail cimre krjtdje
meg.

Budapest, 2017. i0tius 14.
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