
 

1026 Budapest, Riadó u. 5.    1525 Pf. 166.      www.kozbeszerzes.hu      Tel.: +36 1 882 8640        kapcsolat@kt.hu 

Iktatószám: HNT-00140/05/2021/ 
Ügyintéző: dr. Ferencz Nándor 

Döntés 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról 

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint 
ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „KSZDR-hez szükséges adatkapcsolatok kialakítása 

II” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. augusztus 4. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít 
„KSZDR-hez szükséges adatkapcsolatok kialakítása II” tárgyban. 

Ajánlatkérő – hiánypótlási felhívást követően - a Kbt. 103. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően 
tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a Csolnoky Ferenc Kórház, a Kbt. szerinti gyorsított, nyílt 
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2018. január 19. napján vállalkozási szerződést 
kötött 28 intézmény javára az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel „Egységes HR 
rendszer bevezetése ÁEEK fenntartású intézményekben” tárgyban. Ajánlatkérő bemutatta, hogy a 
szerződés eredményeként bevezetett rendszer (a továbbiakban: Rendszer) szerzői jogai és a 
szoftver forráskódja továbbra is kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
tulajdonában maradtak, és ezen vagyoni jogokkal továbbra is kizárólagosan rendelkezik. 
Mindezek alátámasztására Ajánlatkérő csatolta tájékoztatásához az eljárás jogalapját 
alátámasztó szerződést, valamint az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozatát 
arra vonatkozólag, hogy a szállított szoftver forráskódja nem került átadásra. Ajánlatkérő 
bemutatta, hogy jelenleg a fent említett 28 intézményből 22 továbbra is használja a szóban 
forgó rendszert, és jelen beszerzését ennek a 22 intézménynek a javára valósítja meg.  

Ajánlatkérő beszerzési igényének bemutatása körében előadta, hogy a KÖFOP-2.1.5-VEKOP-
2016-00001 számú, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása”  
című nevesített projekt megvalósításán belül, a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató 
Rendszer (továbbiakban: KSZDR) a HR-stratégiai cselekvési képesség megteremtése című 
célkitűzés szerves részét képezte. Jelen beszerzés tárgya egy interfész teljes körű 
kialakításának az érintett egészségügyi intézményekben használt Rendszer és a KSZDR 
között. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy tekintettel arra, hogy a Rendszer szerzői jogainak kizárólagos 
tulajdonosa az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő és ő rendelkezik a Rendszer 
forráskódjával, a Rendszer bevezetési, terméktámogatási, karbantartási, üzemeltetés 
támogatási, továbbfejlesztési – ideértve, de nem kizárólagosan a szükséges interfész 

http://www.kozbeszerzes.hu/
mailto:kapcsolat@kt.hu


2 
 

         1026 Budapest, Riadó u. 5.    1525 Pf. 166.      www.kozbeszerzes.hu      Tel.: +36 1 882 8500        kapcsolat@kt.hu 

fejlesztéseket –, valamint a Rendszer meghatározott funkcionalitásaihoz és azok 
üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolódó szolgáltatások nyújtását kizárólag 
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tudja ellátni. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy rendelkezik a Nemzeti Egészséginformatikai Testület, a Közbeszerzési és 
Ellátási Főigazgatóság, az Emberi Erőforrások Minisztériuma engedélyévél, továbbá a Digitális 
Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai 
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (9) 
bekezdése szerinti engedéllyel, és az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami 
Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 
314/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletet eljárása nem sérti.  A fentiekből megállapítható, hogy Ajánlatkérő 
részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint a verseny 
hiánya nem annak következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul 
szűkítő módon határozta meg. 

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezte, a 
vizsgálata során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának 
megalapozottsága megállapítható.   

Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi a Kbt. 
103. § (4) bekezdésének megfelelően. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban  

Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 

Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 
nevében és megbízásából: 

 
dr. Szeiffert Gabriella 

Közszolgálati és Támogató Főosztály 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 

helyett 
 
 

Hellné dr. Varga Anita 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

főosztályvezető 

http://www.kozbeszerzes.hu/
mailto:kapcsolat@kt.hu

		2021-08-16T09:43:38+0200
	Hellné Dr. Varga Anita




