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DdntEs
hirdetmdny ndk0 fi 6rgyo ldsos eljdrdsr6l

A

Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXL\ll. torviny {a
tovdbbiakban: Kbt.) 103. g (4) bekezAdse atapj6n megdttapitja, hogy a Veszpr6m Megyei
Korm5nyhivatal (a tov6bbiakban: Ajdnlatk6r6), mint aldnlatk6r6 6aral .A Veszprdm Megyei
Kormdnyhivatol EKEIDR moduljainak, rendszerelemeinek szupport szotgdltotdsainok biztosftdso"
tSrgyban inditott

hirdetmdny n6lkAfi tdrgyoldsos elidrds jogolopio megolopozott.

lndokolds
Aj5nlatk616 20L7. mdius 10. napj5n a Kbt. 103. S (1) bet<ezO6se atapjdn t5j6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek c) pontia alapj5n hirdetm6ny
n6tk0li t6rgyal5sos ell5r5st indir
Veszprdm Megyei Kormdnyhivatat EKEIDR modutjoinok,

"A

re nd szere leme i ne k szu p po rt szolg d ltotd sa i no k bi ztositd sa"

t{rgyban.

AiSnlatk6r6 a r6sz6re megkrlldott hiSnyp6ttdsifelhivSst kovet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek
megfetel6en tSi6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tk0li
t6rgyat5sos etjdr6s jogalapjdnak alkalmazhat6sdg5t igazo16 dokumentumokat.

Ai5ntatk616 igazolta, hogy a szerz6d6s kiz5r6lagos jogok v6delme miarr kiz6r6lag egy
meghat6rozott gazdasSgi szerepl6vel, az SDA DMS Zrt.-vel k6thet6 meg. Aj5ntatk616 igazolta
az aj6nlatt6telre felhivott gazdas6gi szerep16 kizS16tagos jog6nak fenn5tt6s6t a beszerz6s t5rgya
tekintet6ben.
Ajdnlatk6r6 el6adta, hogy a Poszeidon lrat- 6s Dokumentumkezel6 Rendszert (a tov6bbiakban:
Rendszer) az SDA DMS Zrt. fejlesztette ki. AlSntatk6r6 igazotta, hogy a Rendszer szerz6i iogainak
6s a szoftverek forrdsk6djainak kiz5r6tagos tutajdonosa az SDA DMS Zrt. Aj6ntatk616 o16kos
licenccel rendelkezik a Rendszerre vonatkoz6an. A Felhaszn6t6i Licencszerz6d6s 6rtetm6ben a
licenchez nem kapcsot6dik term6kt5mogat5si szotg5ttat5s, azr az SDA DMS Zrt. mint felteszt6
kulon megrende16s 6s szerz6d6s atapj6n biztositia.
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Fentiekre tekintettet, valamint

a

rendelkez6sre bocs5tott iratokb6l meg6tlapithat6, hogy

Aj5nlatk6r6 r6sz6re nem t6tezik m5s, reSlis alternativa beszerz6si ig6ny6nek
kiet6git6s6re, valamint, hogy a verseny hi5nya nem annak kdvetkezm6nye, hogy
Aj6ntatk6r6 a kdzbeszerz6s t6rgy6t a versenyt indokolatlanut sz0kit6 m6don hat6rozta
meg.
A Kozbeszerz6si Hat6s5g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapjdn a szuks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a
vizsg6lata sor5n meg6ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkriti t6rgya[5sos etiSr6s iogataplSnak
me galapozotts5ga me gSttapithat6.
Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Eln6ke a Kdzbeszerz6si Hat6s6g hontapi5n is k6zz6teszi
a 103. S (4) UeXezO6s6nek megfelel6en.

Budapest, 20t7 . mitivs 22.
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