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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 Albert Schweitzer Kórház-Rendelezőintézet, mint ajánlatkérő (a 

továbbiakban: Ajánlatkérő) által „1 db Medikai rendszer (MedWorkS) 

üzemeltetése” tárgyban indított  

 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2020. november 2. 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 „1 db Medikai 

rendszer (MedWorkS) üzemeltetése” tárgyban. 

Ajánlatkérő – a hiánypótlást követően – a Kbt. 103. § (1) bekezdésének 

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, a 

kizárólagos jog a beszerzés valamennyi elemére kiterjed. 

Ajánlatkérő előadta, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 

jogelődjével 2005-ben kötött szerződést a MedWorkS informatikai rendszer 

(továbbiakban: Rendszer) bevezetésére, amely jelenleg is biztosítja az 

Ajánlatkérő betegellátó tevékenységét. A folyamatos fejlesztés 

eredményeként az évek során a Rendszer több modullal bővült. A jelen 

közbeszerzési eljárás tárgya a szükséges frissítések, jogszabálykövetések, 

hibajavítások, valamint karbantartások folyamatos elvégzése, valamint a 

licencszerződés alapján további modulok beszerzése. 
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Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozatában megerősítette, 

hogy kizárólagos joggal rendelkezik a Rendszerre vonatkozóan, amely 

magában foglalja a forráskódot, a rendszerkulcsot, valamint a 

szervizkulcsot, és azokat harmadik személyre nem kívánja átruházni. 

A reális alternatíva hiánya körében Ajánlatkérő bemutatta, hogy a 

Rendszerben a 2005. évi bevezetés óta eltelt időszakban az Ajánlatkérő 

speciális igényei, számos egyedi funkcionális elvárása is megvalósításra 

került. Ajánlatkérő más egészségügyi informatikai rendszer 

jogszabálykövetését, frissítését és karbantartását nem tudná beszerezni más 

egészségügyi informatikai rendszer telepítésének, bevezetésének, 

betanításának, az adatok migrálásának előzetes beszerzése nélkül, amely 

szükségképpen kockázatot jelentene ajánlatkérő működésének 

folyamatossága és így a betegellátás szempontjából is. Emellett ilyen célra 

Ajánlatkérőnek anyagi fedezete, illetve többlet humán erőforrása sincs. 

Ajánlatkérő a fentiek alátámasztása érdekében részletesen bemutatta egy új 

rendszer bevezetésének költségét, erőforrás- és időigényét. 

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 az Elektronikus Közbeszerzési 

Rendszerben és a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi. 

Budapest, 2020. november 16. 

Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 
Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

 
a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében és megbízásából: 
 
 

dr. Szeiffert Gabriella 
osztályvezető, kiadmányozó 
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