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DiJntds

hiriletm6ny ndlkilli tdg alrts os elj dr6sr6l

A Kdzbeszerzlsi Hat6sdg Elndke a k6zbeszerz6sekr6l s2616 2015. 6vi cxl-n.
tdrv6ny (a tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapjdn megdll apirla, hogy a
Csongrid Megyei Kormrinyhivatal, mint aldnlati€r6 (i to"altiutUu",
Ajanlatk6r6) ,,Az Egys6tes kiizponti elektronikus irat- 6s
dokumentumkezel€si rendszer (EKEIDR) moduljainalg rendszerelemeinek
szupport szolgaltatisainak biztosltisa a m(iszaki leir6sban r6szletezettek
szerint" tdrgy6ban indltott

hirdetm6ny n6lktili tirgyalisos eljirris jogalapja megalapozott.

Indokol6s

Ajdnlatk6r6 2018. janu6r 26. napj6n a Kbt. 103. S (j.) bekezddse alapjdn t6j6koztatta
a Klzbeszerzflsi Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s6nek c) pontja a\apj6n
hirdetm€ny n6lktili tdrgyaldsos eljdrdst indit ,,Az Egysiges ktizponti elektronikus
irat- 6s dokumenfumkeztl4si rendsztr (EKEIDR) moiluljainak, rendszerelemeinek
szupport szolgdltatdsainak biztositisa a mdiszaki leirdsban r4szletezettek szeint"
tSrgyban.

Aj6nlatk6r6 a r6sz6re megktilddn hi6nyp6t16si felhtv6st k6vet6en a Kbt. 103. S (1)
bekezd6s€nek megfelel6en tdj6koztatta a K}zbeszerulsi Hat6sAgot, valamint
csatolta a hirdetrn6ny n6lktili t6rgyal6sos elj6rds jogalapj6nak alkalmazhat6s6g6t
igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kizdr6lagos jogok v6delme miatt
kiz1r6lag egy meghatdr ozoft gazdas6gi szerepl6vel , az SDA DMS Zrt.-vel
kiithet6 meg. Aj6nlatk6ft igazolta az ajdnlattdtelre felhrlvott gazd.asAgi szerepl6
kiz{rdlagos jog6nak fenn6ll6s6t a beszerz€s t6rgya tekintet€ben.

Ajedatk€r6 el6adta, hogy az 6ltala alkalmazott Poszeidon Irat- 6s
Dokumentumkezel5 Rendszert (a tovdbbiakban: Rendszer) az SDA DMS Zrt.
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fejlesztette ki. Igazolta tovSbbd azt is, hogy a Rendszer szerz6i jogainak 6s a

szofwerek fondsk6djainak kiz6r6lagos tulajdonosa az SDA DMS Zrt'
Ai6nlatk6r6 6rok<is licenccel rendelkezik a Rendszerre vonatkoz6an. A

Felhaszn6l6i Licencszerz6dls 6rtelm6ben a licenchez nem kapcsol6dik

term6kt6mogatdsi szolg5ltat6 s, azt az sDA DMS Zrt. mint fejleszt6 kiildn

megrendelEs 6s szerz6d6s alapj6n biztositja.

A1137/201,6.(III.21.)Korm.hatdrozatrendelkezikazEgys1gesKdzponti
elektronikus irat- 6s dokumentumkezelEsi rendszer f6v6rosi 6s megyei

kormdnyhivatalokban t6rt6n6 megval6sitds6val kapcsolatos feladatokr6l. A

Korm5ny a Korm. hat6rozatban foglaltak szerint az egysegesit6s mellett dontott

az elektronikus irat- €s dokumentumkezel6sben, lgy a Poszeidon Irat- €s

Dokumentumkezel6 Rendszert ki kellett terieszteni a f6vdrosi 6s megyei

korm6nyhivatalokra is.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez€sre bocs6tott iratokb6l

megSllapithat6, hogy Ajanlatk6r6 r6sz6te nem l6tezik m5s, re5lis alternauva

beJzerzesi ig6ny6nek kiel6git€s&e, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak

kdvetkezm6nye, hogy Aj6nlatk€r6 a k6zbeszetzes t{rgyft a versenyt

indokolatlanul sz(klt6 m6don hatdrozta meg.

AK'zbeszerzlsi Hat6s5g Elndke a Kbt. 189. $-a alapj6n a sziiks6ges vizsgdlatokat

elvlgezte, a vizsgSlata sordn meg6llapftotta, hogy a hirdetmeny n6lkiili
t6rgyal6sos elj6rds jogalapj6nak megalapozotts6ga megAllapithat6'

Jelen drint6st a K1zbeszerzlsi Hat6s6g Elnijke a Kiizbeszerz€si Hat6sdg

honlapjdn is kd zzlteszi a 103. $ (4) bekezd€s6nek meg{elel6en.

Budapest, 2018. febru6r 9. 7
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