Dr. Kovács László

KÖ2BESZERZÉSI
HATÓSÁG

Iktatószám:HNT-00317/04/2018.

Döntés

hirdetmény nélkülitárgyalásos eljárásról

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja,

hogy a Magyar Államlcincstár, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által
"IRMA ügyviteli és ü-atkezelési rendszer karbantartása" tárgyban indított
hirdetmén nélkülitár

alásos el'árás'o ala 'ame ala ozott.
Indokolás

Ajánlatkérő 2018. december 17. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta

a Közbeszerzési Hatóságot/ hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít "IRMA ügyviteli ésü'atkezelési rendszer
karbantartása" tárgyban.
Ajánlatkérő a hiánypótiási felhívást követően a Kbt. 103. § (1) bekezdésének

megfelelően tájékoztatta a KözbeszerzésiHatóságot/valamint csatolta a hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló
dokumentumokat.

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jog védelme núatt kizárólag az

ajánlattételre felhívott WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.-vel (1117
Budapest, Budafoki út 97. ) köthető meg.

Ajánlatkérő bemutatta/ hogy szervezetük az ajánlattéteü-e felhívott gazdasági
szereplő által kizárólagosan forgalmazott IRMA ügyviteli ésiratkezelési rendszert (a

továbbbiakban: Rendszer) használja. Jelen beszerzés tárgya ezen Rendszer
fejlesztésének, teljes körű támogatási tevékenységének, ezen belül support
tevékenységének, karbantartásának biztosítása.

A RendszerazAjánlatkérőügyviteli ésiratkezelésifolyamatainak mindenaspektusát
kezeli, az Ajánlatkérőteljes adminisztrációs hátterétbiztosítja, ezértaz ügyfélellátás
folyamatosságának biztosítása érdekében a Rendszernek működnie kell/ melyet
Ajánlatkérő a kizárólagos forgalmazói joggal rendelkező ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplővel tud biztosítani.

Ajánlatkérő az ügyfélellátás folyamatos biztosítása/ az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,

1026 Budapest, Riadó u. 5. . 1525 Pf. 166. . Tel. : +36 1 882 85 00 . kapcsolat@kt. hu . www. ko2beszerzes. hu

valamint az elekfa-onikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016 (XII. 19.)
Korm. rendelet szabályozásainak történő megfelelés érdekében úgy ítélte meg, hogy
a jelenleg is működő rendszer fejlesztésével/ teljes körű támogatási tevékenységének
biztosításával oldható meg a zökkenőmentes működés.
A fentiekből megállapítható, hogy a verseny hiánya nem annak következménye/

hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon
határozta meg.
Más ügyviteli és iratkezelési rendszer használatára történő átállás - tekintettel

Ajánlatkérőnélműködőrendszer beszerzésének ésaz eddigi ráfordítások költségére
is - jelentős anyagi teherrel járna Ajánlatkérő számára, így a tárgyi eljáráson kívül
jelenleg nem létezikreális alternatíva a beszerzési igényénekkielégítésére.
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő a Rendszert fejlesztő AC Soft
Szoftverfejlesztő Kft.-vel (8000 Székesfehérvár/Gézautca 30.) közösnyilatkozatában
megerősítette/ hogy a beszerzés tárgya vonatkozásában kizárólagos joga áll fenn,
amely a tárgyi eljárás eredményeként megyalósuló beszerzés minden elemére
kiterjed.

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat
elvégezte, a vizsgálata során megállapította/ hogy a hirdetanény nélküli tárgyalásos
eljárásjogalapjának megalapozottsága megáUapítható.
Jelen döntésta KözbeszerzésiHatóságElnöke a KözbeszerzésiHatósághonlapján is
közzéteszia Kbt. 103. § (4) bekezdésénekmegfelelően.
Budapest/ 2018. december 28.

Rigó Csaba Balázs
elnök
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