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Ddntds
hiriletmdny nClkfili t tugy alds o s elj drdsr6l

A Ktlzbeszerz€si Hat6s6g Elndke a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (a
tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapjdn meg6llapl\a,hogy a Csongrid Meryei
Eg6szs€gtigyi Eilat6 K0zpont H6dmez6v6sirhely-Mak6, mint ajdr{atk€r6 (a
tov6bbiakban: Aj6nlatk€r6) 6ltal ,,MedWorkS integrilt egflszsflgngyi informatikai
rendszer jogszabillyk0vet6se, frissit6se,6s karbantattAsa" tdrgyban indftott
hiriletm4ny nAlktili tdrw alds o s eli 6rds i ogalapi a megalap o zott.

lnilokol6s
Aj6nlatk€r6 2019. szeptember 27. napjdn a Kbt. 103. S Q) belcezd4se alapjiln tSj6koztatta a
Kdzbeszerzdsi Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S @ bel<ezdds c) pontja alapj6n hirdetm6ny n€lktili
tdrgyal6sos elj6rdst indit ,,MedWorkS integr6lt eg6szs6g0gyi informatikai rendszer
jogszabllykdvet6se, frissit6se, 6s karbantartflsa" tflrgyban.
Ajdnlatk6r6 a hi6nyp6tl6si felhivdst kdvet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en
tdjdkoztatta aKlzbeszerz€si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lktili tdrgyaldsos
eljdrds jogalapj6nak alkalma zhat6s6gilt igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hory a szerzddds kizdrOlagos jogok ohilelme miatt kiztu6lag egy
meghat6rozoft gazdasdgi szerepl6vel, az ajflnlaft€telre felfuvott ASSECO Central Europe
Magyarorszilg Zrt.-vel k6thet6 meg. Aj6nlatk6r6 igazolta az aj6nlattdtelre felh(vott
gazdasdgi szereplf kizdr6lagos jogdnak fenn6ll6s6t a beszeru€s tilrgya 6s id6tartama
tekintetEben, valamint csatolta a licence azonosft6 lapot, mely szerint Aj6nlatk6r6nek az
eg€sz k6rhilzra kiterjed6 korldtlan, tir6k6s felhaszn6l6i joga van a felsorolt modulok
vonatkozds6ban. Aj6nlatk6r6 hivatkozott arra is, hogy a rendszer jogszab6lykovet6se,
frissit6se 6s karbantart6sa is szerzfijogi vEdelem alatt 6ll, tulajdonjoga az Asseco Central
Europe MagyarorszdgZrt.-t illeti meg, a rendszer forr6sk6dja, rendszerkulcs €sszervizkulcs
szintdn kiz6r6lagos tulajdondt k0pez| €s azokat, illetve azok felhaszn6ldsdnak jog6t
harmadik szem6lyre nem kiv6nja 6truh6zni.
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Aj6nlatk6r6 a re6lis alternativa vizsgSlatakdreben e[6adta, hogy eW trj rendszer bevezet6se
az Aj6nlatk6r6 oldalSn jelent6s tobblet r6forditdssal j6rna, tovdbbd kockdzatot jelentene
ajdnlatk€r6 m{ikdd6s€nek folyamatoss6ga 6s igy a betegell6tds szempontj6b6l is.
Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a rendszer bevezet6se 6ta eltelt id6szakban Aj6nlatk6r6 speci6lis
ig6nyei, sz5:mos egyedi funkcion6lis elv6r6sa is megval6sitdsra keri.ilt, a laborat6riumi
rendszerrel, gazdas6gi rendszercel, egy6b hardver 6s kiils6 szoftver rendszerekkel egy
komplex fel6pft6sti,ndgy kiterjed6sii integrdlt szoftver rendszer keri.ilt kialakit6sra, amelyre
m6sik sz6llit6nak nincs teljes kor{i, k6sz megold6sa. Ajdnlatk6r6 r6szletesen bemutatta,
hogy eW nj rendszer bevezet6sEnek milyen er6forrds- €s id6ig6nye, valamint
tobbletk6ltsdge lenne. Egy rljrendszer bevezet€se Ajdnlatk6r6 informatikai 6s egEszs6sugyi
szemllyzet6re is olyan titbblet terhet r6na (projektvezet6s, oktat6s, tijratanul6s, betegadat
migr6ci6 ellen6rz6se stb.), amely Aj6nlatk€r6 informatikai 6s eg6szs6gtigyiszem1lyzetdnek
leterhelts6ge miatt csak a betegell6tds terhrOre, aztveszfllyeztefrre lenne megval6sithat6.
Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezCsre bocsdtott iratokb6l meg6llapithat6, hogy
Aj6nlatk6r6 rflsz€re nem ldtezik m6s, redlis alternativa beszerz1si ig6ny6nek kiel6g(t6s6re,

valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kiivetkezrnlnye, hogy Aj6nlatk6r6
kilzbeszerz€s tlrgyilt a versenyt indokolatlanul szlTkit6 m6don hatArozta meg.
A KozbeszerzflsiHat6s6g Elnoke

Kbt. 189.

a

alapj6n a sziiks6ges vizsgdlatokat elv6gezte,
a vizsgllata sordn meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lki.ili t6rgyal6sos elj6rds
jogalapj6nak megalapo zoftsdga megdllapfthat6.
a
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Jelen dont6st a Kozbeszerzflsi Hat6s6g Elndke a Kozbeszerzlsi Hat6s6g honlapj6n is
kdzz€teszi a Kbt. 1.03. S (4) bekezdds6nek megfelel6en.
Budapest 2019. okt6ber
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Ktizbeszetz€si Hat6sig eln0ke
nev6ben 6s megbiz6s6b6l:
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