A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) sajtóközleménye
I.
Az „Eclipse ügy” kapcsán megjelent egyes sajtóhírekben megfogalmazott téves megállapítások, és
helytelen következtetések tisztázása érdekében a KEK KH az alábbi tájékoztatást adja:
A 2009. november 10-én kihirdetett 2009. évi CIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a KEK KH
azonnali hatállyal megkezdte a közúti járművek előzetes eredetiségvizsgálatát támogató informatikai
rendszerének módosítására történő felkészülést. A módosítandó informatikai rendszert a KEK KH
2005-ben szerezte be, és 2006 január 1-jétől üzemel szerződésszerűen. Tekintettel a rendszer
fejlesztéséhez kapcsolódó kizárólagos jogokra, a KEK KH hirdetmény nélkül induló tárgyalásos
közbeszerzési eljárás kiírása mellett döntött.
A közbeszerzési kiírás előkészülete során a KEK KH – eleget téve kötelezettségének – írásban
tájékoztatta a közbeszerzések időszerűségét véleményező munkacsoportot (Monitoring bizottság) a
tervezett közbeszerzési eljárás főbb paramétereiről, kérve a munkacsoport jóváhagyását. A
Monitoring bizottság jóváhagyást követően a KEK KH 2009. november 27-én megbízási szerződést
kötött a közbeszerzés lebonyolítására egy erre szakosodott gazdálkodó szervezettel.
II.
Az előkészületeket követően a KEK KH a 2003.
alapján 2009. december 10-én megindította
megállapítását támogató központi informatikai
szerinti módosítása és a módosított rendszer
tárgyalásos közbeszerzési eljárását.

évi CXXIX. törvény 125. § (2) bekezdés b) pontja
a „Járművek előzetes eredetiségének hatósági
rendszer 2009. évi CIX. törvény rendelkezései
üzemeltetése” tárgyú hirdetmény nélkül induló,

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszának lezárására 2009. december 18-án 10:00 órakor
került sor. A leadási határidőre az ajánlattételre felkért Eclipse Informatikai Rendszerház Zrt.
érvényes ajánlatot adott be, amellyel kapcsolatban további tárgyalások zajlottak 2009. december 21én és december 22-én.
A sikeres közbeszerzési tárgyalások eredményeként 2009. december 23-án a KEK KH az Eclipse
Informatikai rendszerház Zrt.-t hirdette ki nyertes ajánlattevőként, így 2009. december 31-én a
közbeszerzési eljárás lezárásaként a KEK KH vállalkozói szerződést kötött az Eclipse Informatikai
rendszerház Zrt-vel a „Járművek előzetes eredetiségének hatósági megállapítását támogató központi
informatikai rendszer 2009. évi CIX. törvény rendelkezései szerinti módosítása és a kialakított
rendszer üzemeltetése” tárgyban.
A rendelkezésre álló rövid fejlesztési időtartamból adódóan a fejlesztések megvalósítása két ütemben
történik. Az első teljesítési időszak végére (2010. január 1.) megtörténtek a jogszabályban rögzített
működésmód megvalósításához szükséges alapvető rendszer-módosítások. A második ütemben –
mely 2010. június 1-jén zárul le – kerül kialakításra a teljes funkcionalitással működő, az
eredetiségvizsgálati hatósági feladatellátást teljes körűen támogató informatikai rendszer.
A szerződés hatálya: 2010. január 1. - 2014. december 31.
A szerződés összege nettó 4 950 000 000 Ft, amelyet a KEK KH 2011. január 1. és 2014. december
31. között (48 hónap) havi bontásban, minden hónapban egyforma összegben fizet.
Mind a 2005-ös mind 2009-es évi közbeszerzés szabályosan, a törvényi rendelkezéseknek
megfelelően zajlott, az Eclipse Zrt. a szerződésnek megfelelően teljesít.
A KEK KH nem illetékes nyilatkozni a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának Eclipse
Zrt.-vel kapcsolatos nyomozása, és a tegnapi őrizetbe vételek ügyében.
Budapest, 2010. március 11.
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