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DOnt6s

hirdetm€ny n6lktili tirgyalisos eliaresr6l

A Kozbeszerz1si Hat6sag Elndke a klzbeszerz€sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLII.
tdrv6ny (a tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n megAllapltja, hogy a
Tolna Megyei Korm6nyhivatal, mint ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban: Ajdnlatk€r6)
,,Az Egysflges kdzponfi elektronikus irat- 6s dokumentumkezeldsi rendszer
(EKEIDR) moduliainak, rendszerelemeinek szupport szolg6ltatisainak
biztosltisa a m(szaki leirisban rEszletezettek szerint a Tolna Megyei
Korm6nyhivatal sz6mlra - 2078." t{rgyAban indltott

hirdetm€ny n6lktili tirgyalisos eljir6s jogalapja megalapozott.

IndokolSs

Ajenlatk6r6 2018. janu6r 31. napj6n a Kbt. 103. $ (1) bekezdese alapjdn t6jdkoztatta

a Kizbeszerzlsi Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s6nek c) pontja alapj6n
hirdetmdny nelkUli tergyal6sos elj6rAst indlt ,,Az Egysdges kiizponti elektronikus

irat- ds dokumentumkeztlAsi rendsztr (EKEIDR) moduljainak, rendszerelcmcinek

szupport szolgdltatisainak biztosttdsa a mfrszaki leirdsbnn rAszlctezettek szeint, a Tolna

Megyei Kormdnyhiaatal szdmdra - 2018." llrgyban.

Aj6nlatk6r6 a r€sz€re megktild6tt hi6nyp6tl6si felhiv6st kilvet6en a Kbt. 103. $ (1)

bekezd6sdnek megfelel6en tdj€koztafta a Klzbeszetz€si Hat6s6got valamint
csatolta a hirdetm6ny n6lktiLli t6rgyaldsos eljdras jogalapjdnak alkdmazhat6sagat
igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d9s kiz6r6lagos jogok v€delme miatt
kizilr6lag egy meghat6rozott gazdaslgi szerepl6vel, az SDA DMS Zrt.-vel
kiithet6 meg. Aj6n1atk6r6 igazolta az ajAnlatt6telre felhivott gazdasigi szerepl6
kiz6r6lagos jog6nak fenn6ll6s6t abeszerz€s t6rgya tekintet6ben.

Al6nlatk6r6 el6adta, hogy az dltala alkalmazott Poszeidon Irat- 6s

Dokumentumkezel6 Rendszert (a tov6bbiakban: Rendszer) az SDA DMS Zrt.
fejlesztette ki. Igazolta tov6bb6 azt is, hogy a Rendszer szerz6i jogainak 6s a
szoftverek forr6sk6djainak kiz6r6lagos tulajdonosa az SDA DMS Zrt.
Aidnlatk6r6 drcikds licenccel rendelkezik a Rendszerre vonatkoz6an. A
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Felhaszn6l6i Licencszerz6dds 6rtelm6ben a licenchez nem kapcsol6dik
term€kt6mogat6si szolgdltat{s, azt az SDA DMS Zrt. mint fejleszt6 kiildn
megrendel6s 6s szerz6d6s alapj6n biztositja.

A 1137 /201,6. (III.21..) Korm. hatlrozat rendelkezik az Egyseges Kdzponti
elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6si rendszer f6v6rosi 6s megyei
kormdnyhivatalokban tort6n6 megval6slt6s6val kapcsolatos fe1adatokr6l. A
KormSny a Korm. hat6rozatban foglaltak szerint az egysdgeslt6s mellett ddntdtt
az elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6sberL igy a Poszeidon lrat- 6s

Dokumentumkezel6 Rendszert ki kellett terjeszteni a f6vdrosi €s megyei
korm6nyhivatalokra is.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezEsre bocs6tott iratokb6l
meg6llapithat6, hogy Aj6nlatk €16 r6sztre nem lEtezik m6s, re61is alternativa
beszerzdsi ig6ny6nek kiel6glt6s6re, valamint, hogy a verseny hiSnya nem annak
kdvetkezm6nye, hogy Aj6nlatk€r6 a kdzbeszerz€s tflrgyAt a versenyt
indokolatlanul sziiklt6 m6don hat6rozta meg.

AKbzbeszerzflsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. $-a alapjdn a sziiks6ges vizsg6latokat
elv6gezte, a vizsgllata sor6n rnegdllapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lktili
targyal6sos elj6r 6s jogalapjdnak megalapo zotblga megdllapithat6.

Jelen ddnt6st a K6zbeszerz6si Hat6sdg Elndke a Kbzbeszerz1si Hat6s6g
honlapj5n is kdzzfteszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. febru6r 13.
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