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Döntés

hirdetmény nélkülitárgyalásos eljárásról
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja/
hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint ajánlafkérő (a
továbbiakban: Ajánlatkérő) által "Poszeidon EKEIDR iktató rendszerhez
támogatási (szupport) szolgáltatás beszerzése" tárgyban indított
hírdetmén nélkülitár alásos el 'árás 'o ala 'a me ala ozott.
Indokolás

Ajánlatkérő 2018. december 12. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta
a Közbeszerzési Hatóságot/ hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján
hirdetmény nélkülitárgyalásos eljárástindít "Poszeidon EKEIDRiktató rendszerhez
támogatási (szupport) szolgáltatás beszerzése" tárgyban.
Ajánlafkérő a hiánypótiási felhívást követően a Kbt. 103. § (1) bekezdésének
megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
eljárás
jogalapjának
alkalmazhatóságát
igazoló
dokumentumokat.

Ajánlatkérő igazolta/ hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy
meghatározott gazdasági szereplővel, azSDA DMS Zrt. -vel köthető meg. Ajánlatkérő
igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállását
a beszerzéstárgya tekintetében.
Ajánlatkérő igazolta/ hogy az általa alkalmazott Poszeidon Irat- és
Dokumentumkezelő Rendszer (a továbbiakban: Rendszer) szerzői jogainak és a
szoftverek forráskódjainak kizárólagos tulajdonosa az SDA DMS Zrt. Ajánlatkérő
örökös licenccel

rendelkezik a

Rendszerre vonatkozóan. A

Felhasználói

Licencszerződés értelmében a licenchez nem kapcsolódik terméktámogatási
szolgáltatás/ azt az SDA DMS Zrt. mint fejlesztő külön megrendelés és szerződés
alapjánbiztosítja.
Fentiekre tekintettel/ valanünt a rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítható,
hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének
kielégítésére, valamint/ hogy a verseny hiánya nem annak következménye, hogy
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Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon
határozta meg.

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat
elvégezte, a vizsgálata során megállapította/ hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárásjogalapjának megalapozottsága megállapítható.
Jelen döntésta KözbeszerzésiHatóságElnöke a KözbeszerzésiHatósághonlapján is
közzéteszi a Kbt. 103. § (4) bekezdésének megfelelően.
Budapest/ 2018. december 21.
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