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Diintds

hiritetm4ny ndlkiili tdtgyalilsos elidtdsr6l

A Kozbeszerzlsi Hat6s6g Eln6ke a kiizbeszerz€sekrll sz6l6 2015. 6vi cxLIII.
tdrveny (a tov6bbiakban: Kbt.) 103 S (4) bekezddse alapj6n meg6l1apitia, hogy a
pest 1\iegyei Korm6nyhivatal, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6)

,,lz Egyi1ges kiizponti elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6si rendszer
(nffmnl-moduljainak, rendszerelemeinek szuPport szolgiltat6sainak
biztositisa a mfizaki leirisban r6szletezettek szerint a Pest Megyei

Korminyhivat al szAmAra" t6rgydban inditott

hirdetm6ny n€lknli tirgyal6sos eljaris jogalapja rnegalapozott'

Indokol6s

Ajdniatk6r6 2018. januar 26. napj6na Kbt. 103. S (1) bekezdese alapjan t6iekoztatta

a Kbzbeszerzdsi Hat6s6got, hogy a Kbt' 98. S (2) bekezd6s6nek c) pontja alapjdn

hirdetm6ny nelkiili targyal5sos elj6rdst i^dit ,,Az Egysiges kdzponti elektronikus

irat- ds dokumentumkezeldsi rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek

szupport szolgdltatdsainak biztositisa a miiszaki leirisban ry'szletezettek szerint a Pest

Megyei Kormdnyhiontnl szdmdra" t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 a r6sz6re megkiilddtt hidnyp6tlSsi felhiv6st k<ivet6en a Kbt. 103. S (1)

bekezd6s6nek rnegfelel6en tij€koztafta a Klzbeszerz6si Hat6s6got, valamint
csatolta a hirdetm6ny n6lkuli t6rgyal6sos eljdrds jogalapjdnak alkaimazhat6s6g6t
igazol6 dokumentumokat.

Ajanlatk€r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kizfu6lagos jogok vddelme miatt
kiz6r6lag egy meghat5r ozott gazdaslgi szerepl6vel, az SDA DMS Zrt.-vel
k6thet6 meg. Aj6nlatk€r6 igazolta az ai6rlatt6teke felhivott gazdasAgi szercp16

kiz6r6lagos jog5nak fenn6llds 6t a beszerz1s t6rgya tekintetdben.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy az Altala alkalrnazott Poszeidon Irat- 6s

Dokurnentumkezel6 Rendszert (a tovdbbiakban: Rendszer) az SDA DMS Zrt.
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fejlesztette ki. Igazolta tov6bbd azt is, hogy a Rendszer szerz6i jogainak 6s a
szoftverek forr6sk6djainak kiz6r6lagos tulajdonosa az sDA -oMs 

z.t.
Aj6nlatk6r6 drcikds licenccel rendelkezik a Rendszerre vonatkoz6an. A
Felhaszn6l6i Licencszerz6d€s 6rtelm€ben a licenchez nem kapcsol6dik
term6kt6mogat6si szolg6ltatas, azt az sDA DMS Zrt. mint feileszt6 krilon
megrendel6s 6s szetz6d1s alapj6n biztosltla.

A 1737 /201'6. (III.21.) Korm. hatilrozat rendelkezik az Egys6ges Kbzponti
elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6si rendszer fova-rosi 6s megyei
kormdnyhivatalokban t6rt6n6 megval6sitaseval kapcsolatos feladatokr6i A
Korm6ny a Korm. hatdrozatban foglaltak szerrnt az egys6gesit6s mellett d<intritt
az elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6sben, igy a poszeidon lrat- 6s
Dokumentumkezel6 Rendszert ki kellett terjeszteni a f6vdrosi €s megyei
korm6nyhivatalokra is.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocsdtott iratokb6]
meg6llapithat6, hogy Ajarilatk 616 r6sz6re nem l6tezik m6s, re6lis alternativa
beszer-z1si ig6ny6nek kiel6git6s6re, valamin! hogy a verseny hidnya nem annak
k6vetkezm6nye, hogy Aj6nlatk6r6 a k)zbeszerzls tfutgy6t a versenyt
indokolatlanul szfikit6 m6don hatdrozta meg.

AKdzbeszeru1si Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. s-a alapjdn a sziiks6ges vizsg6latokat
elvdgezte, a vizsgAlata sor6n megdllapltotta, hogy a hirdetmEny n6lkiili
tdrgyaldsos eljdrds jogalapjdnak megalapozotts6ga megdllapithat6.

Jelen dcint6st a Kdzbeszerzlsi Hat6s6g Elndke a K)zbeszerzlsi Hat6s6g
honlapj6n is kdzz{teszi a 103. S (4) bekezd6sdnek megfelel6en.

Budapest, 2018. Iebrutu 9.
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