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Ddnt6s
h i rd etm 6ny n 6 IkA i i t d rgya 16 sos e lj 6 rd sr6 t

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke o kozbeszerzdsekr6l sz6t6 2015. 6vi CXLtil. torv|ny (a

tovSbbiakban: xot.) 103. s @ bekezddse atapj6n megduapitja, hogy a NlsZ Nemzeti
fnfokommunikSci6s szotg6trat6 ztr.. (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6), mint aldntatk616 dttat
,,Poszeidon Ugyviteli 6s lktatdsi Rendszer termdktdmogot6i szotgdttotds beszerzdse oz eildtott
i ntizmdnyek rdszire" tSrgyban indftott

h i rd et mdny n 6 lkii li td rgyo ld so s e Ij 6 rds j og o to pj a m eg o topozott.

lndokoltis

Ai6nlati{616 2Qlfi;ianu6r 18. napj5n a Kbt. 103. S (2) bet<ezo6se atapjdn t6j6koztatta a
K6zpeszerzlgi Hgtbsdgot: hg9y a Kbt. 98. s-a (z) bekezd6s6nek c) pontia atapjdn hirdetm6ny
n6tButi tiirgyalSso's etj5rSs! indir ,,Poszeidon tlgyviteli 6s tktotdsi Rendszer termdktdmogat,i
szol7gltotds beszerzAse oz ettdtott int6zm6nyek r6sz6re" tdrgyban.

n;Sntatk6rd?;pF{61o20L7. ianu6r 19. napj5n megkuldott hiiinyp6ttSsi fethivdst kovet6en a Kbt.
103' S [1] beke2d6s6nek megf elet6en tdj6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6sdgot, valamint csatotta a
hirdetm6ny n6tkrlti t5rgyat5sos elj5rds jogatapjiinak alkalmazhat6sdgdt igaiot6 dokumentumokat.

Ajdntatk6r6 az alapszerz6d6s csatotSsdval igazotta, hogy rendetkezik a poszeidon Ugyviteli 6s
lktat5si rendszerrel.

Ai5ntatk616 igazolta tovdbbS, hogy a szerz6d6s kiz5r6lagos jogok v6delme miatt kizd16lag egy
meghat5rozott gazdas6gi szerepl6vel, az SDA DMS Zri.-vel klthet6 meg. AjdntatkerO igazo[a
az aiSnl,attftelre fethivott'gazdasdgi szerept6 kizSrotagos logdnak fenn6ldJ6t a beszerzes r6rgyatekintet6ben. Ai6ntatk6r6 Sttat bemutatott retnaszn6t6i tiiencszerz6d6s tartatmazza, hogy a
Poszeidon szoftverterm6keknek, az irSsos dokumentdci6knak 6s a poszeidon szofvertermek
osszes mdsolat5nak tulajdonosi 6s szerz6i loga a fejteszt6t, azaz az SDA DMS zrt-t ilteti meg,
tov5bb5 Al6ntatk6r6 becsatolta az SDA DMS Zrt. kozbeszerz6si etj5rds meginditdsakor hatdtyos
kiz616tagossdg i nyitatkozat6t.
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Az Egys6ges kozponti elektronikus irat- 6s dokumentumkezet6si rendszer megva[6sit5s6val

t<apcsotatos fetadatokr6t sz6t6 L?45/2OIO. (Xt. t7.) Korm. hat6rozat 6rtelm6ben a

Korm6nyhat5rozatban megjet6tt szervezetek a Poszeidon rendszert haszn5ti6k.

Fentiekre tekintettet, valamint a rendelkez6sre bocs5tott iratokb6l meg5ltapithat6, hogy

Aj5ntark6r6 r6sz6re nem l6tezik m5s, reSlis alternativa beszerz6si ig6ny6nek

kiet6git6s6re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak k6vetkezm6nye, hogy

ff6nlltk6r6 a k6zbeszerz6s ?rgy6t a versenyt indokolatlanul sz0kit6 m6don hatSrozta

meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj6n a szUks6ges vizsg6tatokat elv6gezte, a

vizsg6tata sor5n meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyat6sos eti6r5s logatapi5nak

megatapozotts5ga meg6ttapfthat6.

Jelen d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etndke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapiSn is k6zz6teszi a

103. S (4) Oekezd6s6nek megfete[6en.

Budapest, 20L7. ianudr 25
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