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Iktatószám: HNT-00179/05/2021/ 
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 a Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi 

Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, mint ajánlatkérő (a 

továbbiakban: Ajánlatkérő) által „MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer 

jogszabálykövetése, frissítése, egyedi fejlesztése és karbantartása” 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 

„MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer jogszabálykövetése, frissítése, egyedi 

fejlesztése és karbantartása” 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 a korábbi szerződéseivel igazolta, hogy rendelkezik az eljárás tárgyát képező 

MedWorks integrált egészségügyi szoftver felhasználási jogaival. Ajánlatkérő megküldte az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő eljárás megindításakor hatályos kizárólagossági 

nyilatkozatát, amely alátámasztja, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő a 

MedWorkS integrált egészségügyi szoftver kizárólagos tulajdonosa, szerzői-és rendelkezési 

jogosultja és nyilatkozatában megerősítette, hogy szerzői jogairól nem kíván lemondani. A 

MedWorkS integrált egészségügyi szoftver továbbfejlesztésére, karbantartására, 

szoftverfejlesztési és szoftverfrissítési feladatok ellátására fentiek alapján kizárólag az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult. 

Ajánlatkérő előadta, hogy 2013. január 1. napjától illeti meg a MedWorks integrált kórházi 

informatikai rendszer korlátozás nélküli felhasználói joga. Ajánlatkérő működéséhez 

kapcsolódó tevékenységét a MedWorks rendszerre alapozottan látja el. Jelen beszerzés célja a 

meglévő rendszer frissítése, javítása, karbantartása, amely a rendszer forráskódja nélkül nem 

valósítható meg. Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében előadta továbbá, hogy egy 

új kórházi informatikai rendszerre átállás jelentős idő-és anyagi ráfordítást igényelne, amely 

nagyban veszélyeztetné az intézmény működőképességét és a zavartalan betegellátást. 

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 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy rendelkezik a Nemzeti Egészséginformatikai Testület, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium 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 
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