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DiintEs

hirdetm6ny n€lkiili t6rgyal6sos elj6rrisr6l

A Kdzbeszerzdsi Hat6sdg Elndke a krizbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi cxLIII. t6rv6ny
(a tovdbbiakban: Kbt.) i03. S (4) bekezd6se alapj6n megdllapitla, hogy a B6k6s Megyei
Kormdnyhivatal, mint ajdnlatkdr6 (a tovdbbiakban: Ajdnlatk6r 6) ,,Az Egys6ges
kiizponti elektronikus irat- 6s dokumentumkezelEsi rendszer (EKEIdR)
moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgiltatisainak biztositisa" t6rgyitban
inditott

hirdetm€ny n6lkiili tdrgyalisos eljtuis jogalapja megalapozott.

Indokolds

Ajdnlatk6r6 2018. janu5r 26. napjin a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn t6j6koztatta a
Klzbeszerz1si Hat6sSgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s6nek c) pontja alapj6n
hirdetm€ny n6lkuli tergyal6sos elj6rdst indit,.Az Egys6ges k6zponti elektronikus irat-
6s dokumentumkezel6si rendszer (EKEIDR) moduiiainak, rendszerelemeinek
szupport szolg6ltat6sainak biztosit6sa" t6rgyban.

Ajdnlatk6r6 a r1szare megkiildritt hidnyp6tldsi felhivast k6vet6en a Kbt. 103. g (1)
bekezd6s6nek megfelel6en tajlkoztafta a Kdzbeszerzlsi Hat6sdgot, valamint csatolta
a hirdetm6ny ndlkiili tiirgyal6sos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6s 6,g6t igazol6
dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 iga zolta, hogy a szerz6d€skiz6r61agos jogok v6delme miatt kiz6r61ag egy
meghatdrozott gazd,aslgS szerepl6vel, azSDA DMS Zrt.-vel k6thet6 meg. Aj6nlatk6r6
igazolta az aj6nlatt6telre felhivott gazdas6gi szerepl6 kiz6r6lagos jogdnak fenndll6sdt
a beszer z1s targya tekinteteben.

Ajdnlatk6r6 el6 adta,hogy az iltala alkalmazott Poszeidon Irat- 6s Dokumentumkezel6
Rendszert (a tovdbbiakban: Rendszer) az SDA DMS Zrt. fejlesztette ki. Igazolta
tov6bbd azt is, hogy a Rendszer szerz6i jogainak €s a szoftverek forrdsk6diainak
kiztu6lagos tulaldonosa az SDA DMS Zrt. Ajdnlatk6r6 drokos licenccel rendelkezik a
Rendszerre vonatkoz6an. A Felhaszndl6i Licencszerz6d1s 6rtelm6ben a licenchez nem
kapcsol6dik term6kt6mogat6si szolgdltat6s, azt az SDA DMS Zrt. mint feileszt6 kriion
megrendel6s 6s szerz6d6s alapi6n biztositfa.

A 1137 /2016. (IIL21.) Korm. hat6rozat rendelkezik az Egysdges K6zponti elektronikus
irat- 6s dokumentumkezel6si rendszer f6varosi 6s megyei kormdnyhivatalokban
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t6rten6 megval6sit6sdval kapcsolatos feladatokr6l. A Kormdny a Korm. hatdrozatban

foglaltak izerint az egysegesites mellett ddntott az elektronikus ilat- €s

dokumentumkezel6sben, igy a Poszeidon Irat- 6s Dokumentumkezel6 Rendszert ki
kellett terjeszteni a f6v6rosi 6s megyei kormdnyhivatalokra is.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l meg5llaplthat6,

hogy Ajanlatk€ 16 resz1te nem letezik m6s, redlis alternativa fuszerz€si ig6ny6nek

tieii6t&ere, valamint hogy a verseny hi6nya nem annak kbvetkezm6nye, hogy

Aj6nlatk6r6 a k lzbeszerz€s t6rgy6t a versenyt indokolatlanul sz{1kit6 m6don hatArozta

meg.

A K'zbeszerz€si Hat6sdg Elnijke a Kbt. 189. $-a alapjdn a sziiks€ges vizsg6latokat

elv6gezte, a vizsg6lata sorSn megSllapltotta, hogy a hirdetm6ny nelktili tSrgyalSsos

eler6s jogalapjdnak megalapozottsAga mega[apithat6.

|elen dtint6st a Klzbeszerz€si Hat6s6g Elnoke a Kilzbeszeru€si Hat6s6g honlapjdn is

kbzz€teszi a103. S (4) bekezdes€nek megfelel6en.

Budapes! 201.8. febru6r 6.
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