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Ddntds
hirdetm6ny ndk0fi fi rgyol6sos eljdrdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Elnoke o kozbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXL|ll. torvdny (a

tov5bbiakban: Kbt.) 103. I fu) bexezadse alapjdn megSltapftla, hogy a Somogy Megyei
Korm6nyhivatal aj5ntatk616 (a tov5bbiakban:Aj6ntatk616) ,,Az Egys6ges k6zponti elekronikus
irat- 6s dokumentumkezel6si rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szuppori
szolg5ltat6sainak biztositSsa a mfiszaki leir6sban r6szletezettek szerint" t5rgyban inditott

hirdetmdny ndlkilli tdrgyal6sos eli6rds jogolopjo megolopozon.

lndoko16s

Ajdntatk6r6 ?017. |prilis 19. naplSn o Kbt. 103. S (1) bekezddse atapj6n tSl6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6sSgot, hogy Kbt. 98. I (2) bekezddsdnek c) pontja alapi6n hirdetm6ny n6tkuli

t6rgyat6sos etlSr6st indit ,,Az Egys6ges kdzponti etekronikus irat- 6s dokumentumkezel6si
rendszer (EKEIDR) modutjainak, rendszerelemeinek szupport szolg6ltat5sainak biztosit6sa
a m6szaki lefr5sban r6szletezettek szerint" t5rgyban.

Aj5ntatk6r6 a r6sz6re 2017.5prilis 2L napifn megk0lddtt hi5nyp6tt6si fethiv6st kovet6en a Kbt.

103. S [1) bekezd6s6nek megfetet6en tdj6koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6s5got, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6lkUti t5rgyatdsos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6s6g6t igazot6 dokumentumokat.

Aj6ntatk6r6 a hi5nyp6tl5s6ban igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos jogok v6delme miatt
kiz6r6tag egy meghat6rozott gazdas6gi szerep[6vel, az aj6ntatt6tetre felhivott SDA DMS Zrt.-
velk6thet6 meg.

Az Egys6ges k6zponti elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6si rendszer f6v6rosi 6s
megyei korm6nyhivatalokban tttrt6n6 megval6sit5s5vat kapcsolatos feladatokr6l sz6l6
It37/20L6. (lll. 21.) Korm. hat5rozal (a tovSbbiakban: Korm. hat6rozat) szerint ,,A Korm5ny -
f igyelemmel az egys6ges kozponti elektronikus irat- 6s dokumentumkeze16si rendszer
megvat6sit6s5val kapcsolatos feladatokr6t sz6l6 t245l2010. (Xl. 17.) Korm. hatdrozatban
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fogtattakra, tovSbb6 az etekfonikus kozigazgat6si c6[okra - az Egys6ges kdzponti elektronikus
irat- 6s dokumentumkeze16si rendszer megval6sit6sa 6rdek6ben:

1. fethivja a Miniszteretn6ks6get vezet6 minisztert 6s a bet0gyminisztert, hogy Budapest F6v6ros
Kormdnyhivatala, a Rlzigazgatdsi 6s Elektronikus Kozszolgdttat6sok Kozponti Hivatala, valamint a

NISZ Nemzeti InfokommunikSci6s Szo196ttat6 Zrt. 0ti6n - az infrastrukt0ra biztosit5sSval 6s a

sz0ks6ges szerz6d6sek megkot6s6vel - k6szitse el.6 az Egys6ges kozponti elekronikus irat- 6s
dokumentumkezel6si rendszer (a tovdbbiat<ban: EKEIDR) Sttami licenc6nek kiterjeszt6s6t 6s a

rendszer bevezet6s6t a f6vdrosi 6s megyei korm6nyhivatalok vonatkoz6s5ban;

2. felhivla a Minisztereln6ks6get vezet6 minisztert 6s a behjgyminisztert, hogy a haszn5lati
mutat6k atapjSn, az 6rintett miniszterek bevon6s5val hat6rozz6k meg az 5tlampolg6rok 5ttat
jelent6s sz6mban ig6nybe vett 6s informatikai szakrendszerrel nem vagy nem megfele[6en
t5mogatott kdzigazgat{si tjgyeket, 6s k6szitsenek int6zked6si tervet ezek. az EKEIDR rendszer
munkafolyamat (workflow) kezet6s6vettdrt6n6, orsz6gosan egys6ges megvat6sit6s5ra;

3. fethivla a Miniszterelnoks6get vezet6 minisztert 6s a bet0gyminisztert, hogy gondoskodjanak az
EKEIDR tltemezett 6s egys6gesen szabdlyozott folyamatokkat tort6n6 kiterleszt6s616t, a

szakrendszerek eset6ben az 6rintett miniszterek bevonSs5vaI a Iehets6ges integ16ci6k
megvat6sit6s616t, ezt kovet6en gondoskod ja nakaz EKEIDR atkatmaz6 szervek k6zdtti elektnonikus
kapcsolat f otyamatos m0kodtet6s616l. "

A Korm. hat6rozat ataplSn Aj6ntatk6r6 r6sz6re nem l6tezik m5s, re6[is alternativa beszerz6si
ig6ny6nek kiet6git6s6re.

Az EKEIDR a Poszeidon (El{EIDR) lrat 6s Dokumentumkezet6 Rendszer param6terez6s6velaz EKOp

3.1.2. proiektben kerult bevezet6sre 10 szervezethez, amelyre vonatkoz6an a Kozigazgat6si 6s
lgazsSgtjgyi Miniszt6rium az SDA St0di6 Kft.-vet felhaszn6l6i licencszerz6d6st k6tott. Az SDA

Stridi6 Rft.2012. december 31. napl5n 5tatakult, kiv6tr bel6le az SDA DMS Zrt. A sz6tv5tSssataz
SDA DMS Zrt. tulaidon6ba kerult a Poszeidon (El(EIDR) lrat 6s Dokumentumkeze16 Rendszer
szoftverhez kapcsot6d6 valamennyi szerz6i joga, A kiz516tagos jogot megatapozo helyzetet tehdt
nem ai5ntatk6r6, hanem a Magyar Attam id6zte et6, igy a verseny hi6nya nem annak
kiivetkezm6nye, hogy Aj5ntatk616 a kdzbeszerz6s t5rgy6t a versenyt indokolattanul szfikit6
m6don hat5rozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj6n a sz0ks6ges vizsg6latokat elv6gezte, a
vizsgdlata sor5n meg5tlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkriti t5rgyatdsos etl6r6s jogalapj6nak
megalapozotts5ga meg5ttapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Elnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapj6n is kozz6teszi a
Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en. 
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Budapest, 2017. m5lus 4.
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