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Diint€s
hirdetm6ny n6lkiili targyaliisos eljdr6sr6l

A

Kdzbeszeru,lsi Hat6sdg Elndke a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII.
t6rv€ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n megdllapitja, hogy a
Heves Megyei Korm6nyhivatal, mint ai6nlatk6r6 (a tovdbbiakban: Ai6nlatk6r6)
,,Az Egys€.ges ktizponti elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6si rendszer
(EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolg6ltatdsainak
biztositisa a m(szaki leirdsban r6szletezettek szerint" tdrgydban inditott

hirdetmEny n6lki,ili tdrgyalAsos elj6r6s jogalapja megalapozott.

Indokol6s

Aj6rilatk6r6 2018. m6rcius 8. napj6n

a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn

tei6koztatta a K6zbeszerzdsi Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdEs6nek c)
pontja alapjdn hirdetm6ny ndlkiili t6rgyal6sos elj6rdst indit ,,Az Egysdges kbzponti
elektronikus irat- 6s dokumentumkezelisi rendszer (EKEIDR) moduljainak,
rendszerelemeinek szupport szolgiltatdsainak biztositdsa a miiszaki leirisban
rtszletezettek szcrint" tin gyban.
Ajdnlatk6r6 a r6sz6re megkiilddtt hi6nyp6tldsi felhivdst krivet6en a Kbt. 103. S (1)
bekezdds6nek megfelel6en taj6koztatta a Kdzbeszerzesi Hat6s6got, valamint
csatolta a hirdetm6ny n61kiili tdrgyalSsos eljer6s jogalapj6nak alkalmazhat6s6,g6t
igazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatk€r6 igazolta, hogy a szerz6dfls kiz6r6lagos jogok v6delme miatt
kizdr6lag egy meghatdrozott gazdasAgi szerepl6vel , az SDA DMS Zrt.-vel
kdthet6 meg. Ajrinlatkdr6 igazolta az aj6nlatt6telre felhlvott gazdasS,gi szercpl6
kiz6r6lagos jogdnak fenn6ll6s6t a beszerzls t6rgya tekintet6ben.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy

az 5ltala alkalmazott Poszeidon Irat-

6s

Dokumentumkezel6 Rendszert (a tov6bbiakban: Rendszer) az SDA DMS Zrt.
fejlesztette ki. Igazolta tov6bb6 azt is, hogy a Rendszer szerz6i jogainak 6s a
szoftverek forrdsk6djainak kizar6lagos tulajdonosa az SDA DMS Zrt.
Airinlatkdr6 drdkds licenccel rendelkezik a Rendszerre vonatkoz6an. A

1026 Budapest, Riado u. 5.

.

1525 Pf. 166.

.

Tel.: +36 1 882 85 00

.

kapcsolat@kt.hu

.

www.kozbeszerzes.hu

Fe1haszn6l6i Licencszerz6d6s 6rtelm6ben a licenchez nem kapcsol6dik
term6kt6mogatdsi szolg6ltat{s, azt az SDA DMS Zrt. mint fejleszt6 kiiLldn
megrendel6s 6s szerz6d€s alapjdn biztositja.

A 1137 / 201,6. (III.21.) Korm.

hat6rozat rendelkezik az Egys6ges Ktizponti
elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6si rendszer f6v6rosi €s megyei
korm6nyhivatalokban t<irt6n6 megval6sltdsdval kapcsolatos feladatokr6l. A
KormAny a Korm. hat6rozatban 6oglaltak szerint az egys6gesit6s mellett ddnt6tt
az elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6sbeo lgy a Poszeidon Irat- 6s
Dokumentumkezel6 Rendszert ki kellett terjeszteni a f6v6rosi 6s megyei
kormdnyhivatalokra is.

Fentiekre tekintettel, valamint

a

rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l

megdllapithat6, hogy Ajenlatk0rb rbsz€re nem l6tezik m6s, re5lis altemativa
beszerzflsi ig6ny6nek kiel6git6s&e, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak
kdvetkezm6nye, hogy Aj6n1atk6r6 a kdzbeszerz6s t6rgy6t a versenyt
indokolatlanul sz{7k1t6 m6don hatdrozta meg.
AKlzbeszerz€si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. $-a alapjdn a sziiks6ges vizsg6latokat
elv1gezte, a vizsg|Tata sor6n meg6llapftotta, hogy a hirdetm€ny n6lkflli
t6rgyal6sos e1j6r6s jogalapj6nak megalapozottsdga megdllapithat6.

Jelen ddntdst a Klzbeszerz6si Hat6s6g Elndke a Kizbeszerzflsi Hat6s6g
honlapjdn isklzz6teszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.
Budapest, 2018. mSrcius 23.
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