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Döntés 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról 

 
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(a továbbiakban: Kbt.) 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) „Az 
Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) 
moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a fővárosi 
és megyei kormányhivatalok részére” tárgyában indított 
 
 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 
 

Indokolás 
 
Ajánlatkérő 2020. március 30. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a 

Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok nevében, közös közbeszerzést megvalósítva 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „Az Egységes központi elektronikus irat- és 

dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport 

szolgáltatásainak biztosítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére” tárgyban. 
 

Ajánlatkérő a – hiánypótlást követően - a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően 
tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 
 
Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy 
meghatározott gazdasági szereplővel, az SDA DMS Zrt.-vel köthető meg. Ajánlatkérő 
igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállását 
a beszerzés tárgya tekintetében. 
 
A 1137/2016. (III.21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) rendelkezik 
az Egységes Központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és 
megyei kormányhivatalokban történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról. A 
Kormány a Korm. határozatban foglaltak szerint az egységesítés mellett döntött az 
elektronikus irat- és dokumentumkezelésben, így a Poszeidon Irat- és 
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Dokumentumkezelő Rendszert (a továbbiakban: Rendszer) ki kellett terjeszteni a 
fővárosi és megyei kormányhivatalokra is.  
 
Ajánlatkérő előadta, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok által alkalmazott 
Rendszert az SDA Stúdió Kft. fejlesztette ki, amelyből 2012. december 31.-én kivált az 
SDA DMS Zrt. A kiválással az SDA DMS Zrt. tulajdonába került a Poszeidon 
EKEIDR Rendszer szoftveréhez kapcsolódó valamennyi szerzői jog, illetve a Rendszer 
licencelése, fejlesztése, bevezetése és szupportja vonatkozásában megkötött 
szerződésekből eredő összes jogosultság és kötelezettség. Ajánlatkérő igazolta továbbá 
azt is, hogy a Rendszer szerzői jogainak és a szoftverek forráskódjainak kizárólagos 
tulajdonosa az SDA DMS Zrt. 
 
Ajánlatkérő, valamint az általa képviselt kormányhivatalok örökös licenccel 
rendelkeznek a Rendszerre vonatkozóan. A Felhasználói Licencszerződés értelmében 
a licenchez nem kapcsolódik terméktámogatási szolgáltatás, azt az SDA DMS Zrt. mint 
fejlesztő külön megrendelés és szerződés alapján biztosítja. 
 
Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítható, 
hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének 
kielégítésére, valamint, hogy a verseny hiánya nem annak következménye, hogy 
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon 
határozta meg. 
 
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat 
elvégezte, a vizsgálata során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás jogalapjának megalapozottsága megállapítható.   
 
Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Hatóság honlapján is 
közzéteszi a 103. § (4) bekezdésének megfelelően. 
 
Budapest, 2020. április 2.  
 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében és megbízásából: 

 

 

dr. Kugler Tibor 

főosztályvezető, kiadmányozó 
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