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DiJntds
hirdetunhny ndlkilli tdrgy al6so s eli 6rdsr6l

AKozbeszerzesi Hat6s6g Elntike a Kbt 103. S (4) bekezd6se alapj6n megdllapitja, hogy a
NISZ Nemzeti Infokommunik6ci6s Zrt., mint aj6nlatk6r6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatker6)
6ltal,,Poszeidon Ugyviteli 6e lktatisi Rendszerhez kapcsol6d6an termEktimogatasi
szolgilditatAs ny6i tlea " tilt gybart inditott

hirdetun&ry nAlktili trtrw aldsos eli drds i ogalapi a megalapozott.

lndokolds

Ajdnlatk6r6 2020. janu6r 9. napidn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tAj6koztatta a

KiSzbeszetz6si Hat6s6got hogy a Kbt 98. S (2) bekezdEs c) pontja alapj6n hirdetrr6ny n6lkiili
t6rgyal6sos eli6r6st indit ,,Poszeidon Ugryiteli 6e Iktat6si Rendezerhez kapcsol6d6an
term6ktimogatisiezolgSltatfusnytitiea"tilrgybart.

Ajdnlatk6r6 - a hienyp6tldst k6vet6en - a Kbt L03. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en
tAiflkoztath aKilzbszetzflsi Hat6sdgot valamint csatolta a hirdeh6ny n€lkiili tdrgyaldsos
eljdrds jogalapjdnak alkalmazhat6s6gdt igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szuzdd4s kizrtrdlagos iogok o6delme, aalnmint mfrszaki-
technikai sajdtossdgok miatt kiz6r6lag egy meghatilrozoft gazdasilgs szereplfvel, az
aj6nlatt6telre felhivott SDA DMS Zrt.-velk0thet6 meg. Ajdnlatk6r6 igazolh,az ai6nlattEtelre
felhivott gazdasilgS szerepl6 krzdr6lagos iog6nak fenn6ll6sdt a beszerzfis tArgya, illetve
id6tartama tekintetdben.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a ielen beszerzls tfurgya a Poszeidon Ugyviteli 6s Iktatdsi
Rendszerhez (a tovdbbiakban: Rendszer) kapcsol6d6an terrn6ktdmogat6i szolgilltatAs
nyijtilsa, ezen beliil is tdbbek k6z6tt k6szenl€t biztositdsa, iogszabillykovet6s, szoftverben
bekovetkezett hib6k iavTtilsa, dokument6lilsa, a beielentett incidensek kezel6se, a szoftver
m6dosit6sdnak dokumentdl6sa, fejlesztdsi szolgdltatdsok.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy az illtala iizemeltetett Rendszert az SDA DMS Ztt f$lesztette ki.
Igazola, tovdbbd azt is, hogy a Rendszet szerz6i jogainak 6s a szoftverek forr6sk6djainak
kiztu6lagos tulajdonosa az SDA DMS Zrt A felhaszndl6 int6zm€nyek iirokos licenccel
rendelkeznek a Rendszerre vonatkoz6an. A Felhaszndl6i Licencszerz6d6s 6rtelm6ben a
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felhaszn6l6 nem jogosult a Rendszert, illetve alkot6r6szeit vagy kiilon el6rhet6 moduliait
sokszorositani, terjeszteri, b6rbe,lizingbe, kolcsbnbe adni, vagy harmadik szem6ly szdmdra
hozzaf6rhet6v6 tenni, vagyhaszndlatdt egy6bk6nt 6tengedni, illet6leg dtruh6zni, leforditani,
m6dositani, b6viteni vagy iltalakitani a term6ket.

A ktzdr6Lagos jogon t(rlmen6en a szoftverrendszert kifejleszt6, tdmogat6 6s a

rendszerkovet6st v6gz6 c6gen kiviili szem6ly miiszaki-technikai ismeretek hidny6ban nem
lenne k6pes egy folyamatosan iizemel6 rendszer fejlesztdsekor fell6p6 hibajelenslget az
Ajrinla&6r6 altalelvdrL szeru6dflsben rdgzitett felteteleknek megfelel6 rendelkez6sre 6ll6ssal
elh6ritani.

Az Egysdges kozponti elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6si rendszer (EKEIDR)
megval6sitdsdval kapcsolatos feladatokr6ls26161245/2010. (XI.17.) Korm. hatArozatalapjAn
a Kdzigazgatasi 6s Igazsilgpgyi Miniszt6rium, a Kozigazgatasi 6s Elektronikus
Kdzszolglltatdsok Kozponti Hivatala, a Nemzetgazdasilg1 Miniszt6rium, az Emberi
Er6forr6sok Miniszt6riuma, Vid6kfejleszt6si Miniszt6rium, Nemzeti Feileszt6si Miniszt6rium
6s a Bethlen Gdbor Alapitvdny a Poszeidon EKEIDR Irat- 6s Dokumentumkezel6 rendszert
haszn6lja. A Miniszterelnoki Iroda 2018. jrilius6t6l hasznillja a Poszeidon EKEIDR Irat- 6s
Dokumentumkezel6 rendszert. Ajdnlatk6r6, mint iizemeltet6 rendeli meg a

term6kt6mogat6si szolgdltatast a felhaszn6l6 int6zm6nyek szilmlra.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez1sre bocsiltott iratokb6l megdllapithat6, hogy
Aj6nlatk6r6 r6sz6re nem l6tezik m6s, re6lis alternativa beszerzfisi ig6ny6nek kiel6git6s6re,
valamint, hogy a verseny hidnya nem arurak kove&ezm6nye, hogy Ajdnlatk6r6 a

kdzbeszerzils targyilta versenyt indokolatlanul sztlkit6 m6don hatilrozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiks6ges vizsg6latokat elv6gezte,
avizsgllata sordn megdllapitotta, hogy a hirdehn6ny n6lkiili tArgyalilsos elj6r6s jogalapjdnak
megalapozottsdga meg6llapithat6.

Jelen dont6st a Kdzbeszerz6si Hat6s6g Elnoke a Kdzbeszerz1si Hat6s6g honlapj6n is
kdzz1teszia Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2020. janutu 20.

a Kozbeszetzflsi Hat6s6g elnOke
nev6ben 6s megbiz6s6b6l:
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Rakovitsn6 dr. Szini Katalin
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