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DOntds
h i rd etm 6ny nE IkA Ii td rgyo ldsos e lj 6 rd sr6l

A Kdzbeszerz6si Hat6s6g Etnoke o kozbeszerzdsekrdl sz6l6 2015. 6vi CXLlll. toru1ny (a

tovSbbiakban: Kbt.) 103. S ft) be*ezAise atapj6n meg6tlapitja, hogy a Haidri-Bihar l.legyei

Korm5nyhivatal aj5nlatk616 (a tov5bbiakban:Al5ntatk616) ,,Az Egys6ges kdzponti elekronikus
irat- 6s dokumentumkezel6si rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszeretemeinek szupport
szolg6ltat6sainak biztosit5sa a m6szaki leir5sban r6szletezettek szerint" t6rgyban inditott

h i rd et m 6 ny n 6 Ik A Ii td rgyo ld so s e Ii d rd s j o g o la pi a m ego lo p ozott.

lndokolds

Af5ntatk616 2017. ilprilis 12. napjSn a Kbt. 103. g (1) be*ezadse alaplSn t5j6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy Kbt. 98. I (2) bekezddsdnek c) pontja atapj5n hirdetm6ny n6tkriti

t6rgyal6sos etlSr5st indit ,,Az Egys6ges kdzponti elekronikus irat- 6s dokumentumkezel6si
rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolg6ltat6sainak biztosit5sa
a miiszaki leir5sban r6szletezettek szerint" t5rgyban.

Aj6nlatk6r6 a r6sz6re 2017.6prilis 18. napj6n 6s20t7.6pritis 27.napi{n megkutdott hi5nyp6tt5si
fethiv6sokat kovet6en a Kbt. 103, S (1) bekezd6s6nek megfelel6en tSj6koztatta a Kdzbeszerz6si
Hat6sSgot, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkuti tdrgyalSsos etj5r6s jogalapj6nak

alkalmazhat6s5g6t igazo16 dokumentumokat.

Ai5nlatk6r6 a hi5nyp6tlSs6ban igazolta, hogy a szerz6d6s kiz5r6tagos jogok v6delme miatt
kiz5r6tag egy meghatSrozott gazdas5gi szerepl6vel, az aj6nlatt6tetre felhivott SDA DMS Zrt.-
velkdthet6 meg.

Az Egys6ges kbzponti elekronikus irat- 6s dokumentumkezel6si rendszer f6v6rosi 6s

megyei korm6nyhivatalokban t6rt6n6 megval6sit6s6val kapcsolatos feladatokr6t sz6t6
1t37120t6. (lll. 21.) Korm. hatSrozat (a tov5bbiakban: Korm. hatSrozat) szerint ,,A Kormdny -
figyelemmet az egys6ges kozponti elektronikus irat- 6s dokumentumkeze[6si rendszer
megval6sit6s6vat kapcsolatos fetadatokr6t sz6t6 1245l2010. (Xl. 17.) Korm. hat5rozatban
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foglaltakra, tovdbb5 az elektronikus kozigazgat5si c6lokra - az Egys6ges k6zponti elektronikus
irat- 6s dokumentumkezel6si rendszer megvat6sft6sa 6rdek6ben:

1. fethivja a Miniszteretn6ks6get vezet6 minisztert 6s a betrjgyminisztert, hogy Budapest F6v6ros

Korm5nyhivatata, a Kdzigazgatdsi 6s Etektronikus K6zszolg6ttat5sok K6zponti Hivatala, valamint a

NISZ Nemzeti Infokommunik6ci6s Szotg6ltat6 Zrt.6ti5n - az infrastrukt0ra biztosit5s6val 6s a
sz0ks6ges szerz6d6sek megkot6s6vet - k6szitse eI6 az Egys6ges kozponti elektronikus irat- 6s

dokumentumkezel6si rendszer (a tov6bbiakban: EKEIDR) 5tlami licenc6nek kiterleszt6s6t 6s a

rendszer bevezet6s6t a f6v6rosi 6s megyei korm6nyhivatalok vonatkoz5sSban;

2. fethivja a Miniszteretnoks6get vezet6 minisztert 6s a betugyminisztert, hogy a haszn5lati
mutat6k atapj5n, az 6rintett miniszterek bevon6sdvat hat6rozz6k meg az 5ttampotg5rok 6ltal
jetent6s sz5mban ig6nybe vett 6s informatikai szakrendszerreI nem vagy nem megfelel6en
t6mogatott kozigazgat6si ugyeket, 6s k6szitsenek int6zked6si tervet ezek, az EKEIDR rendszer
munkafolyamat (workftow) kezet6s6vettdrt6n6, orszSgosan egys6ges megva[6sit6s6ra;

3. fethivja a Miniszteretndks6get vezet6 minisztert 6s a bettjgyminisztert, hogy gondoskodlanak az

EKEIDR utemezett 6s egys6gesen szab6lyozott folyamatokkat tdrt6n6 kiterjeszt6s616t, a

szakrendszerek eset6ben az 6rintett miniszterek bevon6s5val a [ehets6ges integr6ci6k
megvat6sit6s6r6t, ezt kovet6en gondoskodjanakaz EKEIDR alkalmaz6 szervek kozottielektronikus
kapcsolat f olyamatos m 0 k0dtet6s6161. "

A Korm. hatdrozat atapj6n Aj6ntatk6r6 r6sz6re nem l6tezik m6s, re6lis alternativa beszerz6si
ig6ny6nek kiel6git6s6re.

Az EKEIDR a Poszeidon (EKEIDR) lrat 6s Dokumentumkeze16 Rendszer param6terez6s6vetaz EK0P

3.1.2. prolektben kerOlt bevezet6sre 10 szervezethez, amelyre vonatkoz6an az lgazsdgugyi
Miniszt6rium az SDA Stridi6 Kft.-vel fethasznSt6i licencszerz6d6st k6tdtt. Az SDA St0di6 Ktl.2012.
december 31. naplSn Statakutt, kiv6lt bet6te az SDA DMS Zrt. A sz6tvdtdssal az SDA DMS Zrt.

tulaidon6ba ker0tt a Poszeidon (EI(EIDR) lrat 6s Dokumentumkezel6 Rendszer szoftverhez
kapcsol6d6 valamennyi szerz6i joga. A kiz616lagos jogot megalapoz6 hetyzetet teh5t nem

aj5ntatk616, hanem a t'tagyar Attam id6zte e16, igy a verseny hi5nya nem annak kdvetkezm6nye,
hogy Aj5nlatk6r6 a kdzbeszerz6s tSrgy6t a versenyt indokolatlanuI sziikit6 m6don hat5rozta
meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a Kbt. 189. S-a atapjdn a szuks6ges vizsgdtatokat elv6gezte, a

vizsg6tata sor6n meg6ltapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkuti t5rgyat5sos elj5rds jogalapj6nak

megalapozottsSga meg6ttapithat6.

Jeten d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6sdg hontapj5n is kozz6teszi a

Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en

Budapest, 2017. mijvs 4.
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