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Ddnt6s

hirdetm€ny n6lki.ili tdrgyalisos eljiirrisr6l

A

Kdzbeszerz€si Hat6s6g Elndke a k6zbeszerz€sekr1l sz6l6 2015. 6vi CXLIII.
torv€ny (a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapjdn megdllapitja, hogy a
Vas Megyei Korminyhivatal, mint ajSnlatk6r6 (a tov6bbiakban: Ajdnlatk€r6)
,,Az Egys€ges kbzponti elektronikus irat- 6s dokumentumkezel€si rendszer
(EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgiltat6sainak
biztositisa a mriszaki lelrisban r€szletezettek szerint a Vas Megyei
Korminyhivatal szAmtua - 2078" t1rgy6ban inditott

hirdetm6ny nElkiili tirgyalisos eljiris jogalapja megalapozott.
Indokol6s
Aj6nJatk€r6 2018. m6rcius 13. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezdese alapjdn
tdj6koztatta a Kdzbeszerzlsi Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6sEnek c)
pontja alapjdn hirdetmdny n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6st indit ,,Az EgysEges
kdzponti elektronikus irat- 6s ilokumentumkezelAsi rendszer (EKEIDR)
mo du lj ainak, re nds zere Ieffieinek s zupp o rt s z o lgdlt atds ainak b izt o sitd s a a
mfrszaki lefrdsban riszletezettek szerint a Vas Megyei Kormdnyhioatal szdrnAla
- 201.8" t6rgyban.
Ajdnlatk6r6 a r6sz6re megkiildcitt hiSnyp6tldsi felhivdst kovet6en a Kbt. 103. S (1)
bekezd6sEnek megfelel6en tili6koztatta a Kdzbeszerz€si Hat6sagot, valamint
csatolta a hirdetm6ny neiktli tdrgyalasos elieras jogalapj6nak alkalmazhat6sAgAr
igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kizdr6lagos jogok v6delme miatt
kiz6r6lag egy meghatarozott gazdas|gi szerepl6vel, az SDA DMS Zrt.-vel
k6thet6 meg. Ajdnlatk6r6 igazolta az ajdnlatt6telre felhivott gazdasAgi szerepl5
kizSr6iagos jog6nak fenndll6srit a beszerz6s t6rgya tekintet6ben.

Ajiinlatk€r6 el6adta, hogy

az 6ltala

alkalmazott Poszeidon Irat-

6s

Dokumentumkezel6 Rendszert (a tov6bbiakban: Rendszer) az SDA DMS Zrt.
fejlesztette ki. Igazolta tovdbbii azt is, hogy a Rendszer szerz6i jogainak €s a

1026 Budapest, Riado u. 5.

.

1525 Pf. 166.

.

Tel.: +36 1 882 85 00

.

kapcsolatCd)kt.hu

.

www.kozbe5zerzes.hu

szoftverek forrdsk6djainak kizdr6lagos tulajdonosa az SDA DMS Zrt.
Ai6nlatk6r6 0r0k0s licenccel rendelkezik a Rendszerre vonatkoz6an. A
Felhaszndl6i Licencszerz6d6s 6rtelm6ben a licenchez nem kapcsol6dik
term6kt6mogatdsi szolgdltat6s, azt az SDA DMS Zrt. mint fejleszt6 kiilUn
megrendel6s 6s szerz6d6s alapj6n biztosltja.

A 1,137 /2016. (III.21.) Korm. hat6tozat rendelkezik az Egys6ges Kdzponti

elektronikus irat- 6s dokumentumkezel€si rendszer f6vArosi 6s megyei
korm6nyhivatalokban tdrt6n6 megval6sit6s6val kapcsolatos feladatokr6l. A
Kormdny a Korm. hatlrozatban ioglaltak szerirrt az egys6gesit€s mellett ddntdtt
az elektronikus irat- 6s dokumentumkezel6sben, lgy a Poszeidon Irat- 6s
Dokumentumkezel6 Rendszert ki kellett te4eszteni a f6vdrosi 6s megyei
kormAnyhivatalokra is.

Fentiekre tekintettel, valamint

a

rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l

meg6llapithat6, hogy Aj6nlatk 6t6 r6sz6re nem lEtezik m6s, re6lis altemativa
beszerz1si ig6ny6nek kiel6glt6s6re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak
kcivetkezmEnye, hogy Aj6nlatk€r6 a kdzbeszerz€s t1rgy6l a versenyt
indokolatlanul sz{7k1t6 m6don hat6rozta meg.
A Kcizbeszerz6si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. $-a alapj6n a sziiksdges vizsg6latokat
elv€gezte, a vizsgllata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny ndlkiiLli
t6rgyaldsos eljdrds jogalapj6nak megalapozottsaga meg6llapithat6.

Jelen diint6st a K0zbeszetzdsi Hat6sSg Elncike a Kbzbeszerz{si Hat6s6g
honlapj6n is k<i zz|teszi a 103. S (4) bekezdds€nek megfelel6en.
Budapest, 2018. mdrcius 26.
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