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Ddntds

hirdetmdny nAlkiili tdrgyaldsos elj drdsrfil

A K0zbeszerzflsi Hat6sdg Elntike ak}zbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. t0rv6ny
(a tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapjdn meg6llapitla, hogy a p6csi
Tudominyegyetem, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6)
,,Adatfeldolgoz6ifeliilet, elemz6si adatt6rhizlfittehoziisa EFOP,3.6.2-1G201Z-00009
P|IE' tAr gy 6b an inditott

Indokol6s

Ajdnlatk6r6 2079. februdr 11. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tAjlkoztatta a
Kilzbeszerz6si Hat6sdgof hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdds6nek c) pontja alapjan
hirdetmdny n6lkiili tfurgyalfusos eljdrdst indft ,,Adatfeldolgoz6i feli.ilet, elemiesi
adatt6rhd z lfinehozdsa EFoP-3.6.2-16-201 z-00009 r"m' t6rgyban.

Ajdnlatk6r6 a r1sz1re megkiildott hi6nyp6tl6si felhivdst k6vet6en a Kbt. 103. S (1)
bekezd€sdnek megfelel6en t6jEkoztatta aK}zbeszerz1si Hat6s6got, valamint csatolta
a hirdetm6ny n6lktili tfurgyalfusos elj6rds jogalapjdnak alkalmazhat6s6g6t igazol6
dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szeru(ldls kiztu6lagos jog miatt kiz6r6lag eW
meghat6rozott gazdgsilgS szerepl6vel, az aj6nlatt6telre felhivott f-Systems
Magyarorszagzrt.-vel (7097 Budapest, Konyves K6lmdn krt. 36.) k6thet6 meg.

A P6csi Tudomdnyegyetemen a HEFOP 4.4program keret6ben 2006. jrllius 19. napjhn
kelt szerz6d6s eredm6nyekEnt kezd6dtitt meg az int6zm6nyi informatikai rendizer
kialakit6sa, melynek eredmEnyek6nt 2008. 6vben kerti[t bevezet6sre az eMedSolution
intdzmEnyi informatikai rendszer (a tov6bbiakban: Rendszer).

Ajdnlatk6r6 az EFOP 3.6.2-7G207740009,,Klinikai kutatdsok tematikus h6l6zat6nak
kialakit6sa 6s nemzetkoziesit€se" tfurgyfi projekt keretein beltil a Rendszerben
felhalmoz6dott jelent6s mennyisdg{i inform6ci6, eglszs6gugyi adatok elemz6s6t,
klinikai 6s menedzsment-dont6stdmogat6si felhasinalasit -iltewe 

kutatasi c61i
hasznosit6sdt t6mogat6 adaffeldolgoz6i felti[etet alakit ki, illetve elemz6si
adatt6rhdzathoz l€tre. Ajdntatk6r6 bemutatta, hogy a Rendszer vonatkoz1s1ban az
aj6nlatt6telre felhivott gazdasagi szerepl6 rendelkezikkizfur6lagos joggal.
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Aj6nlatkdr6 bemutatta a re6lis alternatfva hi6nya kdr6ben, hogy a Rendszerben

felhalmoz6dott jelent6s mennyis6gtl inform6ci6 m6s eg6szs6giigyi informatikai
rendszerbe t0rt6n6 6temel6se, majd elemz6se kizfur6lagfolyamatos adatmigrdci6tttliln
lenne megval6sithat6. Az adatmigr6ci6 elv€gzlse csak a Rendszer adatbdzis

szerkezet€nek ismerete, valamint az ahhoz val6 hozzlftfir€s biztositdsa mellett lenne

kivitelezhet6, amelyet nem tesz lehet6v6 a T-Systems MagyarorczilgZrt.kiz1t6lagos
szerz6i vagyoni joga, lgy a tfurgyi eljdrdson kiviil jelenleg Aj6nlatk6r6 r6sz6re nem

l6tezik m6s, re6lis alternativ a beszerz6si ig6ny6nek kiel6git6s6re.

Aj6nlatk6r 6 igazolta, hogy a szerz6d€s kizAr6lagos jogok v€delme miatt kizilr6lagegy
meghat6rozott gazdasfugS szerepl6vel, az aj6nlattdtelre felhivott T-Systems

Magyaror szAg Zrt. -vel ktithet6 meg.

A fentiekb6l meg6llapithat6, hogy a verseny hi6nya nem annak k6vetkezmdnye, hogy

Aj6nlatk6r6 a kdzbeszerzls tArgy6t a versenyt indokolatlanul szl3klt6 m6don

hatlroztameg.

A K6zbeszerzlsi Hat6s6g Elntike a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztksdges vizsg6latokat

elvlgezte, a vizsgdlata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny ndlkiiLli tdrgyal6sos

elj6r6s jogalapjenak megalapo zot1'sdga meg6llapithat6.

|elen d0nt6st a Kozbeszerulsi Hat6sdg Eln6ke aKlzbeszeru1si Hat6s6g honlapj6n is

kozzlteszi a 103. $ (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2019. februilr 25.

a Kii zb e s z erz4si Hat6 s dg elndke
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