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Ddnt6s
hirdetm6ny ndlkiili tdrgyoldsos eljdrdsrdl

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke o k1zbeszerzdsekrdl sz6l6 2015. 6vi CXLlll. torvdny (a

tovSbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezddse atapj5n megStlapitja, hogya Gy6r-Moson-sopron Megyei
Korm6nyhivataI aj5ntatk616 (a tov6nbiakban: Aj5ntatk616) ,,Az Egys6ges kdzponti elektronikus
irat- 6s dokumentumkeze[6si rendszer (EKEIDRI moduljainak, rendszerelemeinek support
szolg6ttat6sainak biztosit6sa a Gy6r-l.loson-Sopron Megyei Korm6nyhivatal sz5m6ra -
2017." t5rgyban inditott

h i rd et m 6 ny n 6 I k ii Ii td rgyo 16 so s e li d rd s j o g o lo pi o m e g o la p ozon.

lndoko16s

Ajdntatk616 ?077. 6prilis 19. napjSn o Kbt. 103. E (1) Oe*ezadse alapj6n tdj6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6sSgot, hogy Kbt. 98. 5 (2) bekezddsdnek c) pontjo atapl5n hirdetm6ny n6tkrlti

t5rgyatSsos eljSrdst indit ,,Az Egys6ges k6zponti elekronikus irat- 6s dokumentumkezel6si
rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek support szolg6ltat6sainak biztosit5sa
a Gy6r-Moson-Sopron Hegyei Kormdnyhivatat sz6m6ra - 2Ot7;' t6rgyban.

Aidntatk6r6 a r6sz6re 2017. dprilis 21. napi{n megkOtddtt hi5nyp6tl5si fethivSst k6vet6en a Kbt.

103. S (1) bekezd6s6nek megfetel6en t5j6koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6tkriti t5rgya[5sos etjdr5s jogatapj6nak atkalmazhat6s6g5t igazo16 dokumentumokat.

Aj6nlatk616 a hiSnyp6tt5sdban igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos jogok v6delme miatt
kizSr6lag egy meghat6rozott gazdas6gi szerepl6vet, az ajSntatt6telre fethivott SDA DMS Zrt.-
velk6thet6 meg.

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

megyei korm6nyhivatatokban tdrt6n6 megvat6sit5s5val kapcsolatos feladatokr6t sz6t6
1,73712016. [lll. 21.) Korm. hatdrozat (a tovSbbiakban: Korm. hat6rozat) szerint ,,A KormSny -

f igyelemmel az egys6ges kdzponti elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6si rendszer
megval6sit6sdvaI kapcsolatos fetadatokr6t sz6l6 I245l2010. (Xl. 17.) Korm. hat5rozatban
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fogtattakra, tov5bb5 az elektronikus k6zigazgat6si c6lokra - az Egys6ges kozponti elektronikus
irat- 6s dokumentum kezet6si rendszer megva[6sit5sa 6rdek6ben:

1. felhivja a Miniszteretnoks6get vezet6 minisztert 6s a belOgyminisztert, hogy Budapest F6v6ros
Korm5nyhivatata, a K6zigazgat5si 6s Elekronikus Kozszolgdltatdsok Kozponti Hivatala, valamint a

NISZ Nemzeti InfokommunikSci6s SzolgSttat6 Zrt.0ti6n - az infrastruktOra biztosft5sdval 6s a

szuks6ges szerz6d6sek megkot6s6vel - k6szitse el5 az Egys6ges kozponti elektronikus irat- 6s

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

rendszer bevezet6s6t a f6v5rosi 6s megyei kormdnyhivatalok vonatkozSs5ban;

2. fethivla a Miniszterelnoks6get vezet6 minisztert 6s a betUgyminisztert, hogy a haszndlati
mutat6k atapl5n, az 6rintett miniszterek bevon5sdval hat6rozz6k meg az 6tlampolg5rok 6ttal
jelent6s szSmban ig6nybe vett 6s informatikai szakrendszerrel nem vagy nem megfelel6en
tdmogatott kozigazgatSsi 0gyeket, 6s k6szitsenek int6zked6si tervet ezek, az EKEIDR rendszer
munkafolyamat (workf low) kezet6s6velt6rt6n6, orszdgosan egys6ges megvat6sit6s6ra;

3. felhivja a Miniszteretnoks6get vezet6 minisztert 6s a bet0gyminisztert, hogy gondoskodjanak az
EKEIDR utemezett 6s egys6gesen szabSlyozott folyamatokkal tort6n6 kiterleszt6s616t, a

szakrendszerek eset6ben az 6rintett miniszterek bevon5sdval a lehets6ges integrdci6k
megvat6sit5s516t, ezt k6vet6en gondoskodla nakaz EKEIDR alkatmaz6 szervek kdzotti elektronikus
kapcsolat f olyamatos m0kodtet6s616t.'

A Korm. hat5rozat alapl6n Ai5nlatk616 r6sz6re nem l6tezik m6s, re6lis alternat[va beszerz6si
ig6ny6nek kiet6git6s6re.

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

3.1.2. proiektben ker0tt bevezet6sre 10 szervezethez, ametyre vonatkoz6an a Kozigazgat6si 6s
lgazsdgugyi Miniszt6rium az SDA St0di6 Kft.-vel felhasznSt6i licencszerz6d6st kotdtt. Az SDA

St0di6 K'tr.20t2. december 31. naplSn 6talakutt, kivdtt bet6te az SDA DMS Zrt. A sz6tv6t6ssataz
SDA DMS Zrt. tutaldon5ba kerrltt a Poszeidon (EKEIDR) lrat 6s Dokumentumkeze16 Rendszer
szoftverhez kapcsot6d6 vatamennyi szerz6i joga. A kiz616tagos jogot megalapoz6 helyzetet teh6t
nem aj5ntatk6r6, hanem a Magyar Altam id6zte e16, igy a verseny hi6nya nem annak
kdvetkezm6nye, hogy Aj6nlatk6r6 a kdzbeszerz6stilrgyAt a versenyt indokolatlanut szfikit6
m6don hat5rozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6sSg Etnoke a Kbt. 189. S-a atapjdn a sz0ks6ges vizsg6latokat elv6gezte, a

vizsg5lata sordn meg5tlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkriti tSrgyalSsos etl6r6s jogatapj6nak
megalapozotts5ga meg6ltapithat6.

Jelen dontest a Kozbeszerz6si Hat6sSg Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s5g hontapjSn is k0zz6teszi a

Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelet6en.

Budapest, 2017. mitius 4.
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