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Ddnt6s
hirdetm4ny nelkiili tdrgy alds o s elj drdsr6l

A Ktizbeszetzesi Hat6sdg Elniike a k}zbeszerz6sekr6l sz6l6 2075. 6vi CXLIII. t6rv6ny (a
tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd€se alapjdn meg6llapftla,hogy a Bajai Szent R6kus K6rh1z,
mint aj6nlatk6r6 (a tovdbbiakban: Ajdnlatk6r6) 6ltal ,,SzolgilltatAsi szen6d6s a MedWorkS
integrilt eg6szs6giigyi informatikai rendszer iogszabillykiivet6s6re, frissit6s6re, eryedi
feileszt6sGre 6s karbantartisilra a Baiai Szent R6kus K6rhilzban" tfurgybanindftott

Indokolds

Ajdnlatk€rl 2019. mdrcius 13. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd€se alapjdn tdj6koztatta a
Kdzbeszerz1siHat6silgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd€s c) pontja alapj6n hirdetm6ny n6lkUli
tfit$yalfisos elj6rdst indft ,,Szolg6ltat6si szerz6d1s a MedWorkS integrdlt egeizslgiigyi
informatikai rendszer jogszabllyk6vet6s6re, frissit6s6re, egyedi fejleszt6s6re 6s karbJntart6s6ra a
Bajai Szent R6kus K6rh6zban" tilrgyban.

Ajdnlatk6r6 - a hienyp6tldsi felhivdst kdvet6en - a Kbt. 103. S (1) bekezd6sdnek megfelel6en
t6jEkoztatta a Klzbeszetz1si Hat6sdgof valamint csatolta a hirdetm€ny n6lktili t6rgyal6sos
elj6r6s jogalapjfunakalkalmazhat6sagatigazol6dokumentumokat.

Ajenlatk6r6 igazolta, hogy a szerzld1s kizdr6lagos jog miatt kizfur6lag egy meghatirozott
gazdasAgS szerepl6vel, az ajdnlatt€telre felhivott Asseco Central Europe Magyarorszdg Zrt.-vel
(1138 Budapest, Vdci rit 1414-150.) ktithet6 meg.

Ajdnlatk6r6 bemutatta, hogy a MedWorks integrdlteg6szs6giigyiszoftver jogszab6lykdvet6s€vel,
frissit6s6vel, egyedi fejleszt6seivel 6s karbantartdsdval kapcsolatos feladatok ell6t6sdra a
kizilr6lagos jogok v6delme miatt csak az Asseco Central Europe MagyarorszdgZrt. hivhat6 fel
aj6nlatt6telre.

Ajdnlatk6r6 bemutatta hogy az eljfirds tilrgyAt k€pez6 szoftverfejleszt6si tev6kenys€ghez a
rendszer forrdsk6djaira sztiksilg van, mely forrdsk6dok az aj6nlatt6telre felhivolt gazdas6gs
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szerepl6 tulajdon6ban vannak, Igy a szerz6d1st kizilr6lag az Asseco Central Europe

Magyaror sz6g Zrt. k€pes teljesiteni.

Aj6nlatk6r 6 t1j€koztat6sa szerint m6s gazdasfugS. szerepl6 csak jelent6s ttibbletkdlts€g ellen6ben

tudn6 beszerz€si ig6ny6t kiel6giteni, mivel a sziiks€ges szolg6ltatdsokat csak a teljes rendszer

lecser6l6s6ve1 lehetne megrendelni, mely nem jelent re6lis alternativ6t. A k0lts6ghat6konys6g,

valamint az alaptev6kenysdgdnek zavartalan ell6t6sa 6rdek6ben Aj6nlatk6r6 nem kfv6nja

lecser6lni a hossirl €vek 6ta hasznSlatban 16v6 rendszer€t. A re6lis alternativa hi6nya k6r6ben

tov6bb6 Aj6nlatk6r6 bemutatta, hogy a20'1,4-benbevezetett, majd 2015-ben b6vitett MedWorkS

rendszerre, illetve annak moduljaira Aj6nlatk6r6nek fenntart6si k6telezetts6ge van, Aj6nlatk6r6

a fenntart6si id6szak alatt nem cser6lheti le jelenlegi rendszer6t m6s k6rhdzi rendszerre.

A rendelkez1sre bocs6tott iratokb6l meg6llapfthat6, hogy Ajdnlatk6r6 t6sz6re nem ldtezik m6s,

re6lis alternativa beszerzlsiig6ny6nek kiel6git6s6re, valamint hogy a verseny hi6nya nem annak

kovetkezm6nye, hogy Ajdnlatk6r6 a kozbeszerzls tfurgyfut a versenyt indokolatlanul szftkitf
m6don hat6rozta meg.

A Ktlzbeszerz€si Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat elv€gezte, a

vizsgillata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny ndlktili t6rgyal6sos elj6r6s jogalapj6nak

me galapo zoftsilga meg6llapithat6.

Jelen dont6st aKozbeszerzlsiHat6s6g Elntike aKbzbeszerz€siHat6s6g honlapj6n iskdzz0teszia
Kbt. 103. $ (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2019. milrcius 27.

a K6zbeszerz6si Hat6sig elntike
nev6ben:

4
dr. Kugler Tibor

f 6 o szt 6lyv ezet6, ki admAnyoz6
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