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Ddnt6s
hiriletmeny nhlktili tdrgy aldso s eli drdsrdl

A Kdzbeszerzdsi Hat6s6g Eln6ke a Kbt 103. S (4) bekezd€se alapidn megdllapitia, hogy a
Digitilis Kormdnyzati Ugyn6ks6g a NemzetiHTrkdzl6si 6s InformatikaiTandcsr6l, valamint
a Digitdlis Korm6nyzati Ugyntiks1gZfutkdrffen M{ikiid6 R6szv6nytdrsas6g 6s a korm6nyzati
informatik aibeszerz1sek ktizpontosltott kozbeszerz€si rendszer6r 6l sz6l6 301. / 2018. (Xll. 27 .)

Korm. rendelet 30. $ (7a) bekezd6se alapjdn a Semmelweie Eryetem, mint ajdnlatk6r6 (a

tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) javilra ,,MedSolution medikai rendezer feileszt6se 6s

alkalmaz6s iizemeltet6s timogathsa" tAr gyban inditott

hirdetun*nlt nElkilli tdrw alrtsos eli firds i ogalapi a megalapozott.

Inilokol6s

A Digi6lis Kormdnyzati Ugyniikslg 2020. janudr 31. napjdn a Kbt 103. S (1) bekezddse

alapj6n tAi1kozafta a Kbzbeszerz€si Hat6sdgo! hogy a Kbt 98. S (2) bekezd6s c) pontja
alapjdn hirdeh€ny n6lkiiti 6tgyal6sos elj6rdst indit ,,MedSolution medikai rendszer
fejleszt6se 6s alkalma z6s izemeltet6s t6mogat6s a" tAr gybarr.

A Digitdlis Kormdnyzati Ugyntiks6g a Nemzeti Hirktizl6si 6s Informatikai Tandcsr6l,
valamint a DigitSlis Kormdnyzati Ugyniiks€g Zfurtkbrllen Mffk6d6 R6szv6nytdrsasdg 6s a

korm6nyzati informatikai beszerzlsek kozpontositott kdzbeszerzdsi rendszer6r6l sz6l6
301./2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. S (1) bekezdEs a) pon$a alapj6n folytatja le ezt az

eli6r6st

A Digit6lis Korm6nyzati Ugyntlks6g - a hi6nyp6tldst kdvet6en - a Kbt 103. S (1)

bekezd6s6nek megfelel6en tAj1koztatta a Klzbeszeruflsi Hat6s6got valamint csatolta a
hirdehn€ny n6lkiili tdrgyaldsos eljdrds jogalapjdnak alkalmazhat6s6gdt igazol6
dokumentumokat.

A Digit6lis Kormdnyzati Ugyndks€gigazolta, hogy a szerzdd4s kizdr6lagos jogok vhdelme
miatt kiztu6lag egy meghatArozott gazdas6$ szerepl6vel, az ajdnlatt6telre felfuvott T-
Sy stems Magy arors zdg Zrt.-o el kdthetd meg.

Ai6nlatk6r6 bemutatta, hogy 2004. €vt6l az aitnlatt1telre felhivott gazdas6$ szercpl6, illetve
jogel6die 5'ltal kifeilesztett medikai rendszert hasznillja.
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Az Aianlatk6r6 6ltal rendelkezr6sre bocsdtott szerzldlsek alapj6n, valamint aj6nlaft6telre
felhivott gazdasdgp szercpl6 kiz6r6lagossdgi nyilatkozatai szerint a Vtedsoluti on/e-
MedSolution-SMART eg6szs6giigyi informatikai rendszerhez, moduljaihoz, interf6szeihez
6s annak funkcionalit6saihoz fftz6d6 szerz6i oagyoni iogrtaal Magyarorszilgon
kizdrdlagosan aT-Systerns MagyarorszrtgZrt, rendelkezik,tovdbbia GLIMS laborat6riumi
rendszer magyarorszilgi fotgalmazaserakizfur6lagos ioggal rendelkezik. Az ajilnlatt6telre
fellrivott gazdasdgS szercpll kiz6r6lagos birtokos a a fondsk1dnak, arra vonatkoz6an
harmadik f€lnek semmilyen jogot nem biztositott.

A Digitelis Korm5nyz.aa Ogynoks6g igazolta, hogy az aj6nlaftltelre felhivoft gazdasilgp
szercpl1 kizfu6lagos ioga a tfugyi beszerzils valamennyi elemGre kiteried. A beszerz1s
kiztu6lag olyan feladatokat foglal magdban, amelyekre az ajdnlaft1telre feihivott gazdasdgi
s-zerepl6 kiz6r6lagos joga fenn6ll, illetve, amely feladtok elldtdsdhoz szikslges a firr6sk6l,
illetve az ai6nlattltelre felhivott gazdas6gi szerepllkizfu6lagos jog6nak ferurdlldsa.

A Digit6lis Kormdnyzati Ugyntiks6g el6adta tov6bb6, hogy Ai6nlatkdr6 a rendszer! arurak
bevezetdse 6ta tobb alkalommal fejlesztette, valamint hangirily ozta aztis,hogy m6s, dobozos
el6re elk6szltett szoftver az:gyedi ig6nyek miatt nem feielhut -"g Ai6ntatier6 ig6nyeinek,
a rendszer kiv6ltdsa csak olyan fti fejlesztlssel lenne megval6sftnitO, amellmek fiuhki6ru
j6val tobb er6forrdst ig6nyelne, id6ben hosszadalmasabb lenne 6s aranytalan plusz
kolts€gekkel jdrna Ajdnlatkdr 6 sz6tm6r a.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezlsre bocsatott iratokb6l megdllapithat6, hogy
Aj6nlatk6r6 tdsz1te nem ldtezik m6s, redlis alternativa beszerzlsi ig6ny6nek kiel6git6s6ie,
valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kovetkezmenye, h"gy eiadatkerO a
k6zbeszerz1s tArgydt a versenyt indokolatlanul sziiklt6 m6don hatrozta meg.

A Kozbeszetz1siHat6sdg Elndke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sztikseges vizsg6latokat elv6gezte,
avizsgdlatasordnmeg6llapitotta, hogy a hirdefin6ny n6lkiili tArgyalfusos 

"rya.ariogahpJd,nakmegalapozotts6ga meg6llapithat6.

]elen dont6st a K6zbeszerz6si Hat6srig Elntike a Kozbeszerzlsi Hat6s6g honlapjan is
kiSzz6teszia Kbt 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapesf 2020. februdr L0.

a Kiizbeszerzflsi Hat6sig elniike
nevr6ben 6s me gbizds6b6l :
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