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Diint€s

hirdetmGny ndlkiili t6rgyal6sos elj6r6sr6l

A Klzbeszerzlsi Hat6sdg Elndke a k6zbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII.
t<irv6ny (a tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n megdllapitja, hogy a
Baranya Megyei Korm6nyhivatal, mint ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban:
AjAnlatk6r6) ,,Az Egys6ges kiizponti elektronikus irat- 6s
dokumentumkezel6si rendszer (EKEIDR) moduljainalg rendszerelemeinek
szupport szolgiltatdsainak biztositiisa a m(szaki leirisban r6szletezettek
szerint" t6rgydban inditott

hirdetm€ny n6lki.ili tirgyalisos elj5rds jogalapja megalapozott.

Indokol6s

Ajdnlatk6r6 2018. febru6r 28. napj5.n a Kbt. 103. S (1) bekezdese alapjdn
t6j6koztatta a Kdzbeszerzflsi Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd€sdnek c)
pontja alapjrin hirdetm6ny n6lktili t6rgyaliisos eljdrdst indit ,,Az Egystges kizponti
elektronikus irat- 6s dokumentumkezeldsi rendszer (EKEIDR) moduljainak,
rendszerelemeinek szupport szolgdltatdsainak biztositdsa a miiszaki lefudsban

rd s zle tezettek s zeint" tAr gyban.

Ajdrilatk6r6 a r6sz6re megkiildott hidnyp6tliisi felhivdst k<ivet6en a Kbt. 103. S (1)
bekezdds6nek megfelel6en t6j1koztatta a K6zbeszerz6si Hat6sdgot, valamint
csatolta a hirdetm6ny n6lktli targyal6sos elj6rSs jogalapj6nak alkalmazhat6sdg6t
igazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d€s kizdr6lagos jogok v6delme miatt
kiz6r6lag egy meghatdr ozott gazdasAgi szerepl6vel , az SDA DMS Zrt.-vei
kdthet6 meg. Aj6nlatk6r6 igazolta az ajdnlatt6telre felhlvott gazdasilgi szerepl6
kiz6r6lagos jogdnak fenn6ll6s6t a beszerz6s tdrgya tekintet6ben.

Ajdnlatk6r6 el6adta, hogy az dltala alkalmazott Poszeidon Irat- 6s
Dokumentumkezel6 Rendszert (a tovdbbiakban: Rendszer) az SDA DMS Zrt.
fejlesztette ki. Igazolta toviibb6 azt is, hogy a Rendszer szerz6i jogainak 6s a
szofwerek forr6sk6djainak kiz6r6lagos tulajdonosa az SDA DMS Zrt.
Aidnlatk6r6 rirok<is licenccel rendelkezik a Rendszerre vonatkoz6an. A
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Felhaszn6l6i Licencszerz6dds 6rtelm6ben a licenchez nem kapcsol6dik
term6kt6mogat6si szolg6ltat6s, azt az SDA DMS Zrt. mint fejleszt6 ktildn
megrendel6s 6s szerz6d1s alapj6n biztositja.

A L137 /201.6. (III.21.) Korm. hatlrozat rendelkezik az Egys3ges Kdzponti
elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6si rendszer f6v6rosi 6s megyei
korm6nyhivatalokban t6rt6n6 megval6sitdsdval kapcsolatos feladatokr6l. A
Kormdny a Korm. hat6rozatban foglaltak szerint az egysdgesit6s mellett diintott
az elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6sberu igy a Poszeidon Irat- 6s

Dokumentumkezel6 Rendszert ki kellett terjeszteni a f6vdrosi 6s megyei

korm6nyhivatalokra is.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocsdtott iratokb6l
megdllapithat6, hogy Aj6nlatk6r6 r6sz6re nem ldtezik mds, re61is alternativa
beszerzlsi ig€nydnek kiel6glt€s€re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak
kiivetkezm6nye, hogy Aj6nlatk6r6 a kdzbeszerzds tAtgyit a versenyt
indokolatlanul szfkit6 m6don hatarozta meg.

AKdzbeszerzlsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. $-a alapj6n a szi.iks€ges vizsgSlatokat
elv€gezte, a vizsg5lata sordn meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili
t6rgyal6sos elj6r6s jogalapjdnak megalapozotts6ga meg6llapithat6.

Jelen dont6st a Kdzbeszerz6si Hat6s6g Elndke a Kdzbeszetz6si Hat6s6g

honlapj6n is kiSzz6teszi a 103. S (4) bekezdes6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. m6rcius 12.
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