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Ddnt6s
hiriletm0ny n€lktili tdrgy alasos elj drdsr6l

A Kdzbeszerz6si Hat6s6g Elniike a Kbt. 103. S (4) bekezd€se alapj6n megdllapitja,
hogy a Markhot Ferenc Oktat6k6rh5z 6s Rendel6int6zet, mint aj6nlatk6r6 (a
tov6bbiakban: Ajdnlatker6) 6ltal ,,MedWorks integrilt egEszs€giigyi szoftve/'
t6rgyban indftott

hiriletmdng ndlklili tdwal&sos eli 6rds i ogalapi a megalapozott.

Indokol6s

Aj6nlatk6r6 2019. janulr 18. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapfSn t6j€koztatta a
Kdzbeszerz6siHat6sdgot, hogy a Kbt. 98. $ (2) bekezd6s c) pontja alapj6n hirdetm6ny
n6lktili t6rgyal6sos elj6r6st indit,,Medworks integrdlt egflszeO.gligyi szofhtet"
t6rgyban.

Ajdnlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en tdj6koztatta a Kcizbeszerz6si
Hat6segot, valamint csatolta a hirdetmdny nClkiili tergyal6sos eljdrds jogalapjinak
alkalmazhat6s itg|t igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6dfls kiz6r6lagos jog miatt kiz6r6lag egy
meghat6rozott gazdasigi szerepl6vel, az aj6nlatt€telre felhivott Asseco Central
Europe Magyarorszdg Zrt.-vel (1138 Budapest,Y{ciit'Ltl4-1.50.) kitthet6 meg.

Aj6nlatk6r6 bemutatta, hogy MedWorks integr6lt eg6szsegiigyi szof&er
rendszerelemeivel kapcsolatos fejleszt€si 6s a fejlesztdssel iisszefiigg6 t6mogat5si
feladatainak ell6tSsdra, ennek a r6szek6nt a rendszer tov6bbfeilesztesi 6s iizemeltet6si
feladatainak t6mogat6sdra a kizdr6lagos jogok v€delme miatt csak az Asseco Central
Europe Magyarorsz6g Zrt. hivhat6 fel ajdnlatt6telre.

AjSnlatk6r6 bemutatta, hogy az eljlr6s tlrgy1t k€pez6 szoftverfejleszt6si
tev6kenys6ghez a rendszer forr6sk6djaira sziiks6g van, mely forr6sk6dok az
ajinlatt6telre felhivott gazdas6$ szerepl6 tulajdon6ban vanrnk, igy a szerz6d6st
csak az Asseco Central Europe Magyarorszilg Zrt. k€pes teljesfteni.

Aj6nlatk€r6 t6j6koztat6sa szerint m6s gazdas6gi szerepl6 csak jelent6s tObbletkdltsdg
ellen€ben tudn6 beszerz€si ig6ny6t kiel6giteni, mivel a sziiksdges szolg6ltat6sokat
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csak a teljes tendszer lecser€16s6vel lehetne megrendelni, mely nem jelent re6lis
alternatfvdt. A k6lts€ghat6konys6& valamint az alaptevekenys6g6nek zavartalan
ellAt6sa €rdek6ben Aj6nlatk6r6 nem kiv6nja lecserElni a hosszrl €vek 6ta haszndlatban
l6v6 rendszer6t. A re6lis alternatlva hidnya kdr€ben tovdbbd AjSnla&6r6 bemutatta,
hogy a jelen beszerz6s becsiilt 6rt6ke nem jelent6s a rendszer bevezet€sdnek 6s eddigi
tov5bbfejlesztEseinek 6rt6k6hez k€pest, 1W eW teljesen rij informatikai rendszer
bevezet6se ar6nytalan tijbbletkdlts€ggel j6rna.

A rendelkezEsre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6, hogy Ajdnlatk6r6 r6sz6re nem
l€tezik m6s, re5lis alternativa beszerzdsi ig€ny6nek kiel6git6s€re, valamint, hogy a
verseny hidnya nem annak ktivetkezm6nye, hogy Aj6nlatker6 akdzbeszerues t{rgyat
a versenyt indokolatlanul szi6kit6 m6don hatdrozta meg.

A Kbzbeszerz6si Hat6s6g Elnbke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat
elv6gezte, a vizsg6lata sor6n megSllapitotta, hogy a hirdetm€ny n6lkiili t6rgyaldsos
eljSr6s jogalapj6nak megalapo zotts{ga megdllapithat6.

Jelen ddnt6st a Kdzbeszerz€si Hat6s6g Elndke a Kdzbeszerzfsi Hat6sdg honlapj6n is
kdzz€teszi a Kbt. 103. $ (4) bekezdes€nek megfelel6en.

Budapest 2019. februdr 1.
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