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DiintAs
hhiletmdny ndlktili tdrgy ahhsos elj tu6sr6l

A Kiizbeszerz6si Hat6Mg Elndke a Kbt. 103. S (4) bekezdese alapj6n meg6llapitja,
hogy a Somory Megyei Kaposi M6r Oktat6 K6th.ilz, mint aj5nlatk€r6 (a
tovdbbiakban: Ajadatk6r6) 6ltal ,,K6thAzi informatikai rendgzer szolgiltatisai"
t6rgyban inditoft

hirdetmdnu ndlkiili tdwalhsos elidrds iogabpia megalapozott.

Inilokolds

Aj6nlatk6r6 2019. janutu 17. napj5rn a Kbt. 103. S (1) bekezdese alapjdn t6jdkoztatta a
Kdzbeszerz6si Hat6s6got hogy a Kbt. 98. $ (2) bekezdes c) pontja alapjdn hirdekn6ny
n6lktili t6rgyalasos eljar6st indit ,,K6rh5zi informatikai rendszer ezolg6ltat5sai"
tdrgyban.

Ajdnlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6sdnek megfelel6en tAjikoztatta a Kcizbeszerz6si
Hat6segot, valamint csatolta a hirdehn€ny nelktili targyalSsos eljdrds jogalapjdnak
alkalmazhat6s 6g6t igazol6 dokumentumokat.

Ajinlatk€r6 igazolta, hogy a szetz6dfie kiz6r6lagos iog, valamint mfiszaki-
technikai sajritoss6gok fenniillasa miatt kiz6r6lag egy meghattuozoft gazdaeAgS
szerepl6vel, az aj6nlatt6telre felhivott T-Systems Magyarorszig Zrt.-vel (7177
Budapest Budafoki tt 56.) kdthet6 meg.

Aj6nlatk6r6 bemutatta hogy int6zetiik az ajdnlattEtelre felhivott gazdasdgi szerepl6,
illetve jogel6dje dltal kifejlesztett Medsolution/eMedsolution nevtr k6rhdzi
informatikai rendszert (a tov6bbiakban: Rendszer) hasznfllja. felen beszerz6s tdrgya
ezen Rendszer karbantart6sSnak, jogszab6lykovetds6nek ell5t6sa, illetve a
funkci6inak b6vft€se.

Aj6nlatk6r6 a Rendszert a jdv6ben is meg klv6nja tartani, illetve annak b6vlt€se
mellett d6nt6tt, mivel az integr6lt informatikai rendszerben kezelhet6 a k6rhiz,
valamint a betegell6t6s teljes szakmai, 6s finanszlrozdsi spektruma. Ajdnlatk6r6
bemutatta, hogy az ajSnlatt6teli felhivAsban szerepl6 feladatok elletasehoz
elengedhetetlen az ajSnlatt€telre felhivott ga zdas6gi szerepl6, tekintettel arra, hogy a

kizdr6lagos joga az elv€gzend6 cisszes feladatra kite4ed.
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Aj6nlatk6r6 mfszaki-technikai sajdtossdgkdnt bemutatta tovibbd, hogy egy esetleges
rendszercsere a hardverk<irnyezet fel nem haszn6lha t6silg6v al, illetve a rendszer
integr6ci6j6nak elveszt€s6vel j6rna. A Rendszer az eltelt hrisz 6v telies
betegdokumentdci6jdt tartalmazza, melynek konvert6ldsa m6s rendszer bevezet6se
eset€n jelent6s titbbletkdlts6get okozna. Ezzel 6sszeftigg6sben Ajdnlatk6r6
bemutatta, hogy a rendszer lecser6l6se ar6nytalan t6bbletk6lts6get eredm6nyezne,
ez&t a tlrgyi elj6r6son kivi.il jelenleg nem l6tezik re6lis alternatlv a a beszerzlsi
ig6nydnek kiel6gites6re.

A rendelkez6sre bocsStott iratokb6l meg6llapithat6, hogy Ajdnlatk6r6 r6sz6re nem
l6tezik m6s, reilie alternativa beszerzEsi ig6ny6nek kiel6git€s6re, valamint, hogy
a verseny hiinya nem annak kdvetkezm€nye, hogy Aj6nlatk6r6 a k zbeszerzfls
tfugyAt a versenyt indokolatlanul sz(kit6 m6don hatArozta meg.

A K6zbeszerz€si Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. g-a alapj6n a sziiks€ges vizsg6latokat
elvegezte, a vizsg6lata sordn meg6llapltotta, hogy a hirdetrn6ny nElkiili tdrgyaldsos
eljSr6s jogalapj6nak megalapozotts6ga meg6llapithat6.

Jelen dtint6st a Kdzbeszerz6si Hat6s6g Elnrike a Kiizbeszerz6si Hat6sAg honlapien is
k6zz6teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.
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