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h i rd et mdny n 6 kA U td rgyo l6sos e lj d rdsr6 I

A Kdzbeszerz6si Hat6sSg Etnoke a kozbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. dvi CXL|ll. torvdny (a

tov6bbiakban: Kbr.) 103. I (4) bekezddse al,apiitn meg6llapitja, hogy a Baranya I'legyei
Korm6nyhivatal (a tov6bbiakban: AjSntatk6r6), mint al6nlatk616 6lral "Az Egysiges Kozponti
elektronikus irat- 6s dokumentumkezel4si rendszer IEKEIDR) moduljoinok, rendszerelemeinek
szupport szolgdltotdsoinok biztositdso o Baronyo Megyei Kormdnyhivotol szimdro - 2017."
t5rgyban inditott

h i rd et m 6 ny n 6 kA fi td rgw 16 s o s e li d 16 s j og o lo pj o m e g o lop ozon.

lndoko16s

Aj6ntatk6r6 2017. j0nius 9, napj5n a Kbt. 103.5 (1) bekezd6se atapj6n t6j6koztatta a Kdzbeszerz6si
Hat6s5got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek c) pontia atapj6n hirdetm6ny n6tkriti t6rgyalSsos
elj6rdst indit "Az Egysdges Kozponti elektronikus irot- 6s dokumentumkezel4si rendszer (EKEIDR)

moduljoinok, rendszerelemeinek szupport szolgdltotdsainok biztositdso o Boranyo Megyei

Kormdnyhivatol szdmdro - 2017." tdrgyban.

Aj5nlatk6r6 a hi6nyp6ttSsi felhiv6st kovet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelet6en
t6j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tkUti t6rgyal6sos etlSr5s
jogalapj5nak alkalmazhat6s5g5t igazot6 dokumentumokat.

Aj6ntatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos iogok v6delme miatt kiz6r6tag egy
meghat6rozott gazdas5gi szerep[6ve[, az SDA DMS Zrt.-veI kdthet6 meg. Al6ntatk616 igazolta
az ajdntatt6telre felhivott gazdas5gi szerep[6 kiz516lagos logSnak fenn5lt5s5t a beszerz6s tdrgya
tekintet6ben.

Al5ntatk6r6 et6adta, hogy a Poszeidon EKEIDR Rendszert (a tovdnbiat<ban: Rendszer) az SDA DMS

Zrt. fejlesztette ki. Aj5ntatk6r6 igazolta, hogy a Rendszer szerz6i logainak 6s a szoftverek
forr5sk6djainak kiz6r6tagos tulajdonosa az SDA DMS Zrt. Aj6ntatk616 6rokos licenccel rendelkezik
a Rendszerre vonatkoz6an. A FelhasznSt6i Licencszerz6d6s 6rtelm6ben a licenchez nem
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kapcsol6dik term6kt6mogat6si szotg6ttat6s , aztaz SDA DMS Zrt. mint fejleszt6 k0[on megrende[6s
6s szerz6d6s atapjSn biztositja.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendetkez6sre bocsdtott iratokb6t meg5ttapithat6, hogy
Aj6nlatk616 r6sz6re nem l6tezik m6s, reSlis alternativa beszerz6si ig6ny6nek
kie169it6s6re, valamint, hogy a verseny hi5nya nem annak k6vetkezm6nye, hogy
Aj6ntatk6r6 a kdzbeszerz6s t6rgy6t a versenyt indokolatlanul sz0kit6 m6don hat6rozta
meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapj5n a sz0ks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a

vizsg6lata sor6n meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkrili t5rgyal5sos elj6r6s jogatapj6nak

megalapozotts6ga me gdltapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Elnoke a K6zbeszerz6si Hat6sdg hontapj5n is kozz6teszi a

103. S (a) Oet<ezO6s6nek megfetel6en.

-:^ -
g.l.tsr 4)

"" 1),

2/2


