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Dbnt6s

hiritetmEny

n/lkiili tdrryalilsos eli 6rdsr6l

Kdzbeszerz€si Hat6sdg Elndke a ktjzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIIL
tdrveny (a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n megdll aplt:la, hogy a
Fej6r Megyei Kormiinyhivatal, mint aj6nlatk6r6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatk€r6)
,,Az Egyslges kbzponti elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6si rendszer
(EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolg6ltatdsainak
biztosit6sa a m(szaki leirisban r€szletezettek szerint-2018" targyeban inditott

A

hirdetm6ny n6lkiili tirgyalisos eljdris jogalapja megalapozott.
Indokol6s
Aj6nlatk6r6 2018. janu6r 26. napjan a Kbt' 103. $ (1) bekezd6se alapj6n tdiEkoztatta
a Kdzbeszerz€si Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s6nek c) pontja alapj6n
hirdetm6ny n6lkiili t6rgyalSsos eli6r6st ind,lt ,,Az Egysdges ktizponti ebktronikus
irat- 6s dokumentumkezelisi rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek
szupport szolgdltatisainak biztositdsa a miiszaki leirdsban r'szletezettek szerint-20'1.8"
tdrgyban.
Ajdnlatk6r6 a r6sz6re megkiild6tt hi6nyp6tl6si felhiv6st kdvet6en a Kbt. 103. S (1)
bekezd6s6nek megfelel6en tdj6koztatta a Kozbeszetzlsi Hat6s6got, valamint
csatolta a hirdetm€ny n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6s jogalapjdnak alkalmazh at6sa85t
igazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatk€r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos jogok v6delme miatt
kiz6r6lag eg,v meghatdr ozott gazdasilgi szerepl6vel, az SDA DMS Zrt.-vel
kbthet6 meg. Aj6nlatk6r6 igazolta az aj6rlattiteke felhfvott gazdaslgi szerepl6
kiz6r6lagos jogSnak fenn6ll6s 6t abeszerz6s t6rgya tekintet€ben.

Ajdnlatk6r6 el6adta, hogy

az dltala alkalmazott Poszeidon Irat-

€s

Dokumentumkezel6 Rendszert (a tov6bbiakban: Rendszer) az SDA DMS Zrt.
fejlesztette ki. Igazolta tovdbbS azt is, hogy a Rendszer szerz6i jogainak 6s a
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szoftverek forriisk6djainak kizdr6lagos tulaidonosa az sDA DMS Zrt.
Aj6nlatk6r6 <ir6kos licenccel rendelkezik a Rendszerre vonatkoz6an. A
Felhaszndl6i Licencszerz6d6s 6rtelm6ben a licenchez nem kapcsol6dik
term6kt6mogatdsi szolg6ltat6s, azt az sDA DMS Zrt. mint feileszi6 ktilon

megrendel6s 6s szerz6d6s alapi6n biztosltja.

A 1137 /201'6' (III.21.) Korm. hatlrozat rendelkezik az Egyslges Kdzponti
elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6si rendszer fovTrosl es megyei
kormdnyhivatalokban t6rt6n6 megval6sit6s6val kapcsolatos feladatokr6i A

Kormiiny a Korm. hatiirozatban foglaltak szerint az egysdgesit6s mellett dontott
az elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6sbery igy a poszeidon Irat- 6s
Dokumentumkezel6 Rendszert ki kellett terjeszteni a f6v6rosi 6s megyei
kormdnyhivatalokra is.

Fentiekre tekintettel, valamint

a rendelkezEsre bocsdtott iratokb6l
meg6llaplthat6, hogy Aj6nlatk6r6 r€sz1re nem l6tezik m6s, re6lis alternativa
beszer-z€si ig6ny6nek kiel6glt6s6re, valamint, hogy a verseny hidnya nem annak
ftiyg\zm€nye, hogy Ajdnlatk6r6 a klzbiszerzls t6rgy6t a versenyt
indokolatlanul sztikit6 m6don hat6rozta meg.
AKlzbeszerz€si Hat6sdg Elndke a Kbt. 189. g-a alapjdn a sziiksdges vizsgdlatokat
eLv6gezte, a vizsg6lata sordn meg6llapitotta, hogy a hirJetm6nti n6lktili
tdrgyaldsos elj6r6s jogalapj6nak megalapozottsdga me96llapithat6.

a KiJzbeszerzlsi Hat6s6g Elndke a Kiizbeszerzlsi Hat6s6g
honlapj6n is kri zz|teszi a 103. g (4) bekezd6sdnek megfelel6en.
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