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K6zbeszerz6si Hat6sdg Etndke
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kdzbeszerzdsekrfil sz6l6 2015.

6vi CXL\ll. t1rvdny

(a

U) bekezddse atapjSn meg6ttapitja, hogy a Vas Megyei Korm5nyhivatat

(a tov6bbiakban: Ajdntatk616) ,,Az Egys6ges kOzponti elektronikus irat- 6s
dokumentumkezet6si rendszer (El(EIDR) moduljainak, rendszerelemeinek suppofi
szolg5ltat5sainak biztosit6sa a Vas Megyei Korm5nyhivatal sz6m6ra - 2O17." t5rgyban
aj5ntatk616

inditott
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Aj6nlatk616

20t7. mdius 18. napjdn o Kbt. 103. 6

(t)

Oe*ezddse atapj6n tdj6koztatta a
(Z)
Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy Kbt. 98. S
OekezAdsdnek c) pontjo ataplSn hirdetm6ny n6lkuli
t6rgyal5sos etj5r6st indit ,,Az Egys6ges kdzponti elekronikus irat- 6s dokumentumkezel6si

rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszere[emeinek support szolg6ttat6sainak biztosit6sa
a Vas l,fegyei Korm5nyhivatal sz{m6ra - 20t7." tSrgyban.
Aj5ntatk6r6 a r6sz6re 2017. mSjus 22. napj{n megkUtdott hi6nyp6tt5si felhiv6st k6vet6en a Kbt.
103. S (t) Uet<ezd6s6nek megfelet6en tSl6koztaIIaa Kozbeszerz6si Hat6sSgot, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6tkuti t5rgyal6sos elj5rSs jogataplSnak alkalmazhat6s5g6t igazol6 dokumentumokat.

Ajdntatk6r6 a hi6nyp6tt5sdban igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6tagos iogok v6detme miatt
kizfir6l,ag egy meghat6rozott gazdasSgi szerepl6vel, az aj6nlatt6tetre fethivott SDA DMS Zrt.velk6thet6 meg.
Ajdnlatk616 igazolta, hogy a Poszeidon EKEIDR DMS Rendszer szerz6i jogai vonatkoz6sSban az SDA
DMS Zrt. kizd16lagossSggal rendelkezik.
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Az Egys6ges kozponti elektronikus irat- 6s dokumentumkezet6si rendszer f6v5rosi 6s megyei
korm5nyhivatalokban tort6n6 megval6sit6s5val kapcsolatos fetadatokr6t sz6l6 1L37/20t6. (lll.
21.) Korm. hatSrozat az egys6ges kozponti elektronikus irat- 6s dokumentumkezet6si rendszer (a
tov5bbiakban: EKEIDR) Sllami licenc6nek kiterjeszt6s6t 6s a rendszer bevezet6s6t irja et6 a
f6v6rosi 6s megyei kormdnyhivatalok vonatkozSs6ban.
A Korm. hat5rozat atapjSn

AjSnlatk6r6 r6sz6re nem l6tezik m5s, re6[is alternativa beszerz6si

ig6ny6nek kiel6git6s6re.
A kiz5r6tagos jogot megalapoz6 hetyzetet teh6t nem aj6ntatk6r6, hanem a Magyar Atlam id6zte
et6, fgy a verseny hi6nya nem annak kdvetkezm6nye, hogy Aj6nlatk6r6 a k6zbeszerz6s
t6rgy6t a versenyt indokolatlanut sziikit6 m6don hat6rozta meg.
A K6zbeszerz6si Hat6s6g Etndke a Kbt. 189. S-a alapj5n a szuks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a
vizsg5lata sor5n meg5tlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkrjti t5rgyal6sos etj5r5s jogatapjdnak
megatapozotts6ga me g5ttapithat6.
Jelen ddnt6st a K6zbeszerz6si Hat6s5g Etndke a Kdzbeszerz6si Hat6s6g hontapjdn is kozz6teszi a
Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.
Budapest,

20t7. m6ius 25.
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