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Ddnt6s
hiriletmdny ndlkiili tdrgy al6so s elj 6rdsr6l

AK6zbeszerzflsiHat6silgEtntlke akijzbeszerz1sekr6lsz6l620lS.niCXLllLtitrumy (atovdbbiakban:
Kbt.) 103. $ @) beL,czdlse alapjdn megiillapitja, hory az Allami Eg4szs4giigyi Ellhtd Kiizpont
aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) ,,Medsol,/EMeilsol HIS rendszer haszndlatdhoz
kapcsol6 il6 licenszek beszerz4se" tar gyban inditott

hiriletmtny n4lkiili tdrwaldsos eli drds i ogglapi a megalapozott.

lnilokolds

Aj6nlatk6r6 2017. december 22. napj6n a KbL 103. S Q) bekzdtse alapjin tiljlkoztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s6gof hogy a Kbt. 98. $ (2) bekezd4senek c) ponfa alapj6n hirdetrn6ny n6lkiili
t6rgyal6sos eljiir6st indit ,,Medsol/EMedsol HIS rendszer haszn6latAhoz kapcsol6d6 licenszek
beszerzflse" tArgyban.

Ajrinlatk6r6 ar6sz6re megki.ilddtt hi6nyp6tl6si felhtvdst kovet6en a Kbt. 103. $ (1) bekezd6s6nek
megfelel6en taj1koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6gof valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkiili
tuirgyaldsos eljiir6s jogalapjiinak alkalmazhat6sdgiltigazol6 dokumentumokat.

Ai6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6dils kiz6r6lagos iogok v6delme miaft kizir6lag egy
meghatirozoft gazdasAgi szerepl6vel, az ajdnlatt6telre felhivott T-systems Magyarorsz6g Zrt.-
vel kiithet6 meg.

Ajdnlatk6r6 bemutatta, hogy a fenntart6sa alaft 6116 int6zm6nyek az ajfinlatt6telre felhivott
gazdasilgi szerepl6, illetue jogel6dje 6ltal kifeilesztett medikai rendszert hasznilljdk. Az
int6zm6nyekn6l jelenleg licensz tulhaszn6lat iill fenn, amely egy m6don, a sztiks6ges tdbblet
licenszek megv6sdrl6s6val orvosolhat6. felen beszerz1s tArgya teh6t Medsol/EMedsol HIS
medikai rendszer licenszeinek megvds6rl6sa az 6rintett int6zm6nyeksz6mdra.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a licenszek leszilllitAslra kizfu6lagos forgalmazdsi joggal az
aj6nlatt6telre felhivott gazdasdg; szerepl1 rendelkezik. Ajdnlatk6r6 benyrijtotta a T-Systems
Magyarorszdg Zrt. dltal kirillitoft igazollst, mely szerint a tArgyi medikai rendszerekhez 6s az
azokhoz tartoz6 egyes modulokhoz kapcsol6d6 forgalmaz6si joggal jelenleg Magyarorsziigon
kiz6r 6lag a T-Systems Magyarorsz 69 Zrt. rendelkezik.
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Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocsStott iratokb6l meg6llapithat6, hogy
Aiinlatk€r6 rilsz6re nem l6tezik mis, redlis alternativa beszerz6si ig€ny6nek kiel6git6s6re,
valamint, hogy a verseny hidnya nem annak kiivetkezm6nye, hory Aiinlatk6rd akbzbeszerz€s
t6rgy5ft a versenyt indokolatlanul szfikit6 m6don hat6rozta meg.

A KozbeszerulsiHat6sdtg Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sziiks6ges vizsgdlatokat elv6gezb, a

vizsg6lata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdehn6ny ndlktili tdrgyaldsos elj6r6s jogalapjdnak

megalapozottsdga megdllapithat6.

Jelen d6nt6st a Ktizbeszerz6si Hat6sdg Elniike a Kdzbeszerz6siHat6sdg honlapjdn kdzz6teszi a

Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapesf 2018. janu6r 10.
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