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DAfi6s
hiriletmtny nAlkiili tdrgy alds o s eli drdsrOl

A Kozbeszerz€si Hat6s6g Eln6ke a k1zbeszerz6sekr6l sz6l6 2A15. 6vi CXLIII.
tdrv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n megdllaPf\a, hogy a
Bics-Kiskun Meryei Korminyhivatal, mint ajdnlatk€r6 (a tov6bbiakban:

Ajdnlatk€r6) ,,EKEIDR szotgiltatis a f6v6rosi 6s megyei korminyhivatalok
r 6sz6r e" tilr gy Sban inditott

hirdetmtny ndlktlli tdw alilsos eli 6rds i ogalapi a megalaPozott.

lnilokolds

Aj6ntatk6r6 2019. mdrcius 22. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn

tij1koztatta aK}zbeszerz€si Hat6sSgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s6nek c)

pontja alapjAn a f6v6rosi 6s megyei korm6nyhivatalok nev€ben, kdztls

kdzbeszerzlst megval6sitva hirdetmEny n6lkiili tdrgyal6sos eljSr6st indit

,,EKEIDR szolgdltatds af&tarosi 6s megyeikormdnyhiaatalokr4szire'tdrgyban.

Elfizmdnytrent rtigzitendf, hogy Ajdnlatk6r6 2019. februtu 18. napjAn a Kbt. 103. S

(1) bekezd6se alapj6ntAj€koztafta aKdzbeszetzlsi Hat6s6got hogy a Kbt. 98. S

(2) bekezd6s6nek c) pontja alapjdn hirdetm6ny ndlkUli t6rgyalSsos elj6r6st indit
,,EKEIDR szolgdltatds afftodrosi 6s megyeikormdnyhiaatalokrdsz4re' ttugyban(eljerds
azonosit6: EKR000095802019). A ttirvdnyess€gi ellen6rz6s lefolytatdsa
eredm6nyek6nt a K}zbeszerz1si Hat6s6g elnilke megSllapitotta a hirdetrn6ny
ndlkiili tArgyalfusos eljdrds jogalapj6nak fenndllSsdt (HNT-00037/2019.).
Aj6nlatk6r6 tfujlkoztatdsa 6s az EKR adatai 6rtelm6ben az eljlrds a Kbt. 75. S (1)

bekezdes b) pontja alapjdn eredmdnytelen lett, tekintettel arra, hogy kizlr6lag
€rv6nytelen aj6nlatot nyrljtottak be.

lelen eljards sordn Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en
tfujlkoztatta aKdzbeszerzlsi Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetmEny n6lkiili
t6rgyal6sos eljdr6s jogalapjanak alkalmazhat6sdg6tigazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d1s kiz6r6lagos jogok v6delme miatt
kiz6r6lag egy meghatArozott gazdasilgi szerepl6vel, az SDA DMS Zrt.'vel
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kdthet6 meg. Ajdnlatk6r6 igazolta az ajfunlattltelre felhfvott gazdasAgi szerepl6
kizlr 6lagos jogdnak fenn6ll6s6 t a beszerz€s t6r gy a tekintetdben.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a f6v6rosi 6s megyei korm6nyhivatalok 61ta1
alkalmazott Poszeidon Irat- 6s Dokumentumkezel6 Rendszert (a tovdbbiakban:
Rendszer) az sDA DMS Zrt. fejlesztette ki. Igazolta tovdbb6 azt is, hogy a
Rendszer szerzbi jogainak 6s a szoftverek forr6sk6djainak kizAr6Lagos
tulajdonosa az SDA DMS Zrt. Aj6nlatk6r6, valamint az dltala k6pviselt
korm6nyhivatalok orokos licenccel rendelkeznek a Rendszerre vonatko z6an. A
Felhaszndl6i Licencszerz6dls 6rtelm6ben a licenchez nem kapcsol6dik
term€ktdmogatSsi szolgilltatAs, azt az SDA DMS Zrt. mint fejlesztl ki.ilon
megrendel6s 6s szerz1d€s alapj6n biztosftla.

A 1137/201'6. (III.21.) Korm. hatarozat rendelkezik az Egys6ges Kozponti
elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6si rendszer f6v6rosi 6s megyei
korm6nyhivatalokban t6rt6n6 megval6sit6s6val kapcsolatos feladatokr6l. A
Kormdny a Korm. hat6rozatban foglaltak szerint az egys€gesit6s mellett dontott
az elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6sben, igy u poszeidon Irat- 6s
Dokumentumkezel6 Rendszert ki kellett terjeszteni a f6v6rosi 6s megyei
kormdnyhivatalokra is.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l
megdllapithat6, hogy Aj6nlatk6r6 r1sz€re nem l6tezik m6s, re6lis alternativa
beszerzflsi ig€ny6nek kiel6gft6s6re, valamin! hogy a verseny hidnya nem annak
kovetkezm6nye, hogy Aj6nlatk6r6 a kIzbeszerzls targyfut a versenyt
indokolatlanul sz{ikit6 m6don hat6rozta meg.

AKozbeszerzflsiHat6sdg Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a szi.iks6ges vizsg6latokat
elvdgezte, a vizsgillata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm€ny ndlkoli
ttu gy aI1sos elj6rds jogalapj6nak megala pozotbilga meg6llapithat6.

Jelen d0nt6st a Kozbeszerz€si Hat6sdg Elnoke a Kdzbeszerzlsi Hat6s6g
honlapjdn iskdzzlteszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2019. milrcius 27.
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