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Ddntds

hiriletmdny n4lktili tdrgy alAsos elj ilrdsrdl

A Kdzbeszerzflsi Hat6s6g Elnoke a k6zbeszerz6sek6l s2616 2015. 6vi CXLIII.
t<irv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) i03. S (4) bekezddse alapjdn meg6llapitja, hogy a
Veszpr€m Meryei Korminyhivatal, mint aj6nlatk6r6 (a tovilbbiakban:
Ajanhtk6r6) ,,Az Egys6ges kdzponti elektronikus irat- 6s
dokumentumkezelEsi rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek
szupport szolg6ltatisainak biztositisa a mriszaki leirisban r6szletezettek
szerint" tdrgydban indf tott

hirdetm€ny nElktili trirgyal6sos eli5ris jogalapja megalapozott.

Indokolis

Ajanlatk6r6 2018. janttu 26. napj6n a Kbt. 103. g (1) bekezd€se alapj6n tdjdkoztatta
a Kdzbeszerz6si Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdds6nek c) pontja alapj6n
hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos elj6r6st indlt ,,Az Egysiges k)zponti elektronikus
irat- 6s dokumentumkezeldsi rendszer (EKEIDR) moiluljainak, rendszerelemeinek
szupport szolgiltatdsainak biztosttdsa a miiszaki leirdsban rdszletezettek szeint"
t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 a r€sz6re megkiilddtt hienyp6tlSsi felhlvdst kdvet6en a Kbt. 103. S (1)
bekezd6s6nek megfelel6en tAi6koztatta a KiSzbeszerz1si Hat6sdgot, valamint
csatolta a hirdetm6ny n6lkiiLli t6rgyal6sos elj6r6s jogalapjdnak alkalmazhat6s6gdt
igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6dbs kizdr6lagos jogok v6delme miatt
kiz6r6lag egy meghat6rozott gazdasflei szerepl6vel, az SDA DMS Zrt.-vel
k6thet6 meg. Ajdnlatk€rf igazolta az aj6nlatt€telre felhivott gazdasigl szerepl6
kiz6r6lagos jogdnak fenn6ll6s6t a beszerz€s t6rgya tekintet€ben.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy az 6ltala alkalmazott Poszeidon Irat- 6s

Dokumentumkezel6 Rendszert (a tovdbbiakban: Rendszer) az SDA DMS Zrt.
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fejlesztette ki. Igazolta tov6bb6 azt is, hogy a Rendszer szetz6i jogainak 6s a

szoftverek forr6sk6dlainak kizdr6lagos tulajdonosa az SDA DMS Zrt.
AiSnlatk6r6 iirdkds licenccel rendelkezik a Rendszerre vonatkoz6an. A
Felhaszndl6i Licencszerz6dls 6rtelm6ben a licenchez nem kapcsol6dik
term6kt6mogat6si szolg6ltatAs, azt az SDA DMS Zrt. mint fejleszt6 kiilOn
megrendel6s €s szerz6d6s alapj6n biztositja.

A 1137 /201,6. (III.21.) Korm. hatdrozat rendelkezik az Egys6ges Kdzponti
elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6si rendszer f6vdrosi 6s megyei
kormdnyhivatalokban t6rt6n6 megval6slt5s6val kapcsolatos feladatokr6l. A
Korm6ny a Korm. hat5rozatban foglaltak szerint az egys6gesitds mellett d6nt6tt
az elektronikus irat- 6s dokumentumkezel€sben, igy a Poszeidon Irat- 6s

Dokumentumkezel6 Rendszert ki kellett terjeszteni a f6v1tosi 6s megyei
kormdnyhivatalokra is.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l
megdllapithat6, hogy Ajanlatkdrl r1sz1re nem l6tezik m6s, re6lis alternativa
beszerz1si ig6ny€nek kiel6git6s6re, valamint, hogy a verseny hidnya nem annak
kdvetkezm€nye, hogy Ajdnlatk€r6 a kbzbeszerzes t6rgydt a versenyt
indokolatlanul sztrkft6 m6don hatdrozta meg.

AKizbeszerz1si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. $-a alapjdn a sziiks€ges vizsg6latokat
elv€gezte, a vizsgillata sordn megdllapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili
tdrgyal6sos elj6r6s jogalapj6nak megalapozottsdga megdllapithat6.

Jelen d6nt6st a Kdzbeszerz1si Hat6s5g Elndke a Kdzbeszerz6si Hat6s6g
honlapj6n is kij zz6teszi a103. $ (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. febru6r 8. .,-1
Tisztelettel:
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