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Dbnt€s

hirdetmEny n€lkiili tdrgyalisos elj6r6sr6l

A Kdzbeszerz6si Hat6sdg Elntike a kozbeszerz6sekr 6l sz6l6 2015. 6vi CXL .

torv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd€se alapjdn meg6llapitja, hogy a
B6cs-Kiskun Megyei Korminyhivatal, mint ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban:
Aj6nlatker6) ,,Az Egysdges kiizponti elektronikus irat- 6s
dokumentumkezel6si rendszer (EKEIDR) moduljainalg rendszerelemeinek
szupport szolgSltatisainak biztosit6sa a m(iszaki leir6sban r€szletezettek
szer int" tdrgydban inditott

hirdetmEny ndlkiili tirgyalisos eljir6s iogalapja rnegalapozott.

Indokol6s

Ajdnlatk€r6 2018. janu6r 31. napj6n a Kbt. 103. g (1) bekezd6se alapjdn tdjEkoztana
a Kdzbeszerz1si Hat6s6gof hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s6nek c) pontja alapj6n
hirdetm6ny n6lkiili tSrgyal6sos elj6r6st indit ,,Az Egys1ges kcizponti elektronikus
irat- ds dokumentumkezel4si rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek
szupport szolgiltatdsainak biztositdsa a miismki leirdsbnn rdszletezettek szrint"
tdrgyban.

Aj6nlatk6r6 a r6szere megkiilddn hi6nyp6tl6si felhlv6st kcivet6en a Kbt. 103. S (1)
bekezd6s6nek megfelel6en tfijlkoztafta a K|zbeszerzlsi Hat6s6got, valamint
csatolta a hirdetm€ny nelkiili targyahsos elj5r6s jogalapjdnak alkalm azhat6s6get
igazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos jogok v6delme miatt
kizAr6lag egy meghatdr ozoft gazdas6ei szerepl6vel , az SDA DMS Zrt.-vel
k6thet6 meg. Aj6nlatk6t6 igazolta az aj6nlatt6telre felhivott gazdasl.gi szercpl6
kiz6r6lagos jogilnak fenndlldsdt a beszerzls t6rgya tekintet6ben.

Ajdnlatk6r6 el6adta, hogy az dltala alkalmazott Poszeidon Irat- €s
Dokumentumkezel6 Rendszert (a tovdbbiakban: Rendszer) az SDA DMS Zrt.
fejlesztette ki. Igazolta tov6bb6 azt is, hogy a Rendszer szerz1i jogainak €s a
szoftverek forr6sk6djainak kizdr6lagos tulajdonosa az SDA DMS Zrt.
Aj6nlatk6r6 drcikds licenccel rendelkezik a Rendszerre vonatkoz6an. A
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Felhaszndl6i Licencszerz6d€s 6rtelm6ben a licenchez nem kapcsol6dik
term6kt6mogat6si szolg6ltat 6s, azt az SDA DMS Zrt. mint fejleszt6 kiildn
megrendel€s 6s szerz6d€s alapj5n biztositja.

A 1137 /2016. (III.21.) Korm. hatlrozat rendelkezik az Egysdges KttzPonti
elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6si rendszer f6v6rosi 6s megyei
kormdnyhivatalokban tdrt6n6 megval6sit6sdval kapcsolatos feladatokr6l. A
Kormdny a Korm. hatdrozatban foglaltak szeint az egys€gesit€s mellett d<intcitt

az elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6sbery igy a Poszeidon Irat- 6s

Dokumentumkezel6 Rendszert ki kellett terjeszteni a f6v6rosi 6s megyei
kormdnyhivatalokra is.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l
meg6llapfthat6, hogy Aj5nlatk6r6 r6sz€re nem l6tezik m6s, re6lis alternafva
beszerzlsi ig6ny6nek kiel6$t6s6re, valamint, hogy a verseny hidnya nem annak
k6vetkezmdnye, hogy Ajdnlatk€r6 a ktjzbeszerzAs t1rgy6t a versenyt
indokolatlanul sz{ikit6 m6don hatdrozta meg.

AKdzbeszerzlsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S -a alaPjln a sziks6ges vizsg6latokat
elvlgezte, a vizsgilata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm€ny n€lktili
tdrgyaldsos elj6r6s jogalapj6nak megalapozotts6ga meg6llaplthat6.

Jelen ddnt6st a Klzbeszerzflsi Hat6s6g Elndke a Kdzbeszerz€si Hat6s6g
honlapj6n iskiSzzlteszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. lebrulr 6.
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