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Ddnt6s

hirdetm€ny nelkiili t6rgyalisos elj 6rAsr6l

A Kozbeszerz€si Hat6s6g Elndke a kilzbeszerz6sekr6l sz6l6 20L5. €vi CXLIII.
torv€ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapiqa, hogy a

Bics-Kiskun Megyei Korminyhivatal, mint aj6nlatk6r6 (a tovdbbiakban:
Aj6nlatk6r6) ,,EKEIDR szolgiltat6s a f6vdrosi 6s megyei korminyhivatalok
t 6sz6r e" tlr gy Sban inditott

hirdetm6ny n6lkiili t6rgyalisos eliAris jogalapja megalapozott.

Indokolis

Aj6nlatk6r6 2019. febru6r 18. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezdEse alapj6n
taj€koztatta a Kozbeszerzflsi Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6sdnek c)

pontja alapj6n a f6v6rosi €s megyei korm6nyhivatalok nev6bery kozos
kozbeszeru1st megval6sitva hirdetm6ny ndlkiili tlrgyallsos elj6r6st indit
,,EKEIDR szolgdltatds a f1adrosi 6s megyei kormdnyhiaatalok rdszdre' tlrgyban.

Aj6nlatk6r6 ar1sz€re megktildott hi6nyp6tl6si felh(v6st kovet6en a Kbt. 103. S (1)

bekezd€s6nek me gf elel6en t1j1koztatta a Kd zbeszer z1si Hat6sdgot, valamint
csatolta a hirdetm6ny n€lktili tdr gy al6sos eljdr6s jogalapj6nak alkalm azhat6silgilt
igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d€s kiz1r6lagos jogok v6delme miatt
kizAr6lag egy meghat6rozott gazdas6$ szerepl6vel, az SDA DMS Zrt.-vel
kothet6 meg. Ajdnlatk6r6 igazolta az ajlnlattfitelre felhivott gazdasS,gi szercpl6
kiz6r6lagos jog6nak fenn6lldsdt a beszer z1s tdrgy a tekintet6ben.

Aj6nlatk6r6 elSadta, hogy a f6v6rosi 6s megyei korm6nyhivatalok 6ltal
alkalmazott Poszeidon Irat- 6s Dokumentumkezel6 Rendszert (a tovdbbiakban:
Rendszer) az SDA DMS Zrt. fejlesztette ki. Igazolta tov6bbd azt is, hogy a
Rendszer szerz6i jogainak 6s a szoftverek forr6sk6djainak kizilr6Iagos
tulajdonosa az SDA DMS Zrt. Aj6nlatk6r6, valamint az 6ltala k6pviselt
kormdnyhivatalok Or6k6s licenccel rendelkeznek a Rendszerre vonatkoz6an. A
Felhaszndl6i Licencszerz6d€s 6rtelm6ben a licenchez nem kapcsol6dik
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termdkt6mogatdsi szolgditatils, azt az SDA DMS Zrt. mint felLesztl k0ltin
megrendel6s 6s szerz6d6s alapj6n biztos(tja.

A 1137/201,6. (III.21.) Korm. hatinozat rendelkezik az Egys6ges Kiizponti
elektronikus irat- 6s dokumentumkezelEsi rendszer f6v6rosi 6s megyei
korm6nyhivatalokban tdrt6n6 megval6sit6s6val kapcsolatos feladatokr6l. A
Korm6ny a Korm. hatdrozatban foglaltak szerint az egys1gesit€s mellett dontdtt
az elektronikus irat- 6s dokumenfumkezel6sben, igy a Poszeidon Irat- 6s
Dokumentumkezel6 Rendszert ki kellett terjeszteni a f6vdrosi 6s megyei
korm6nyhivatalokra is.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez€sre bocsdtott iratokb6l
meg6llapithat6, hogy Ajdnlatk6r6 rlsz€re nem l6tezik m6s, re6lis alternativa
beszerz1si ig6ny6nek kiel6git6s6re, valamin! hogy a verseny hi6nya nem annak
kdvetkezm€nye, hogy Ajdnlatk6r6 a kbzbeszerz€s t6rgy6t a versenyt
indokolatlanul sztlkft6 m6don hat6rozta meg.

A KdzbeszerzilsiHat6sdg Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiksEgesvizsgillatokat
elv0gezte, a vizsgillata sordn meg6llapftotta, hogy a hirdetm6ny n6lki.ili
ttu gy aI6sos elj6r6s jogalapjdnak megala pozottsilga meg6llapithat6.

felen d0nt6st a Kbzbeszerz€si Hat6sdg Elnoke a Kdzbeszerzlsi Hat6s6g
honlapjdn is k6zz6teszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest 2019. februtu 26.

a Ktizbeszerzilsi Hat6s6g eln0ke
nev6ben 6s megbiz 6s6b6l:
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