
Iktat6sz6m: HNT-00249/ 06/ 2018.

DdntAs
hiriletmdny n4lkilli tdrgy nlds o s eli dtdsril

A K6zbeszerzlsi Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapitja, hogy a
Bics-Kiskun Megyei K6rh1a a Szegedi Tudominyeryetem Altalenos OrvostudomAnyi
Oktat6 K6thrAza k6pviselet6ben, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal

,,MedWorkS integrilt eg6szs6sugyi informatikai rendszer iogszabilyk0vet6se, frissit6se,

eryedi feileszt6se 6s karbantartisa" tfu gyban inditott

hirdet n4nu nelkilli tArgualAsos elihrAs iogalapia rnegalapozott.

lnilokol6s

Aj6nlatk6r6 2018. okt6ber 24. napjfun a KbL 103. S Q) bek'ezdese alapj6n taiflkoztafta a

K1zbeszerzlsi Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S @ bekezd4sdnek c) pontia alapj6n hirdetm€ny

n6lkiili tfurgyalfusos elj6r6st indit ,,MedWorkS integrilt egEszs6gtigyi informatikai

rendszer jogszabillykdvet6se, frissitEse, eryedi fejlesztEse €s karbantartisa" t6tgyban.

Aj6nlatk6r6 a r€sz€re megki,ild6tt hi6nyp6tl6si felhiv6st kdvet6en a Kbt. 103. S (1)

bekezd6s6nek megfelel6en tdj€koztafta a K}zbeszerzlsi Hat6s6got, valamint csatolta a

hirdetmeny n6lkiili t6rgyal6sos eljdrds jogalapj6nak alkalmazhat6s6gilt igazol6

dokumentumokat.

Ai6nlatk6r6 a hidnyp6tldsdban igazolta, hogy a szerz6d6s kizilr6lagos jogok vEdelme

miatt kiz1r6lagegy megh atfurozoli gazdasAgpszerepl6vel, az aj6nlatt6telre fellTivott Asseco

Central Europe Magyarorszilg Zrt.-vel k6thet6 meg.

Aj6nlatk€r6 az alapszerzld€s becsatol6s6val igazolta, hogy rendelkezik az eti6r6s ttrgyit
k6pez6 MedWorks integr6lt eg€szs€gugyi szofwer felhaszn6l6si jogaival. Aj6nlatk6r6

megkiildte az Asseco Central Europe Magyarorsz6g Zrt. - az eli6r6s megindit6sakor

hat6lyos -kiz6r6lagoss6gi nyilatkozat6t, amely alStdmasztja, hogy azaifunlaft6telre felhivott

gazdas6gi szerepl1 a MedWorkS integr6\t eglszsegugyi szoftver kiz6r6lagos tulajdonosa,

szerz1i-€s rendelkez6si jogosultja 6s nyilatkozat6ban meger6s(tette, hogy szerz6i jogair6l

nem kiv6n lemondani. A MedWorkS integr6lt eglszs€gltgyi szofwer tovdbbfejleszt6s6re,
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karbantartAsilra, szoftverfejleszt6si 6s szoftverfrissit6si feladatok ell6tds6ra fentiek alapj6n
kizlr 6lag az Asseco Central Europe Magyaror sz6g zrt. jogosult.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy 2013.janu6r 1. napjfut6l illeti meg a MedWorks integrdlt k6rh6zi
informatikai rendszer korldtozds n€lktili felhaszn6l6i joga. Aj6nlatk6r6 mflk6d6s6hez
kapcsol6d6 tev6kenys6g6t a MedWorks rendszerre alapo zottanl6tja el. |elen beszerz€s c€lja
a megl6v6 rendszer frissit6se, javitdsa, karbantartdsa, fejleszt6se, amely a rendszer
forr6sk6dja n€lktil nem val6sithat6 meg. Aj6nlatk6r6 a redlis alternativa vizsg1latakor6ben
el6adta tovitbbfl, hogy egy fijk6rhlziinformatikai rendszerre 6t6ll6sjelent6s id6-6s anyagi
t1fiorditdst igdnyelne, amely nagyban veszllyeztetn6 az int€zmeny mtikod6k6pess6g6t 6s a
zav ar talan bete gel 16t6st.

Fentiekb6l, valamint a rendelkezlsre bocs6tott iratokb6l megallapithat6, hogy Aj6nlatk6r6
t6sz6re nem l€tezik m6s, reAlis alternativabeszerzlsi ig6ny6nek kiel6git6s6re, valamint,
hogy a verseny hi6nya nem annak ktivetkezmlnye, hogy Aj6nlatk€r6 ak1zbeszerz1s
tSrgydt a versenyt indokolatlanul szfikitl m6don hatarozta meg.

A Kozbeszetz€siHat6sdg Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a szriks6ges vizsg6latokat elv€gezte,
a vizsgilIata sordn meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lktili ttugyal6sos elj6r6s
jogalapj6nak megala pozottsilga meg6llapithat6.

Jelen dont6st a Kdzbeszerz€si Hat6s6g Etndke a Kozbeszerzlsi Hat6sdg honlapj6n is
kozzflteszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. november 5.
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