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Iktatószám: HNT-00239/11/2021 
Ügyintéző: dr. Flek Lívia 

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 Pécsi Tudományegyetem, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: 
Ajánlatkérő) által „MedSol Analyzer keretrendszer használata” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. december 9. 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 
„MedSol Analyzer keretrendszer használata” 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 egy meghatározott 
gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya és időtartama tekintetében. 

Ajánlatkérő előadta, hogy az e-MedSolution informatikai rendszert használja a járó-, fekvő-, és kúraszerű 
ellátást igénylő betegek adatainak tárolására. Ajánlatkérő előadta továbbá, hogy közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen 2019. május 16. napján szerződést kötött az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel 
a MedSol Analyzer adatfeldolgozói felület és adattárház (továbbiakban: Keretrendszer) kifejlesztésére. A 
Keretrendszeren belül létrehozásra kerültek meghatározott adatpiacok és az azokhoz tartozó elemző 
felületek. Az e-MedSolution rendszerből az új kutatási területekhez (diabétes, terápiahűség) szükséges 
betegellátási adatokat a Keretrendszerbe kell áttölteni, amelyben ezáltal elvégezhetők az igényelt elemzések, 
a tudományos kutatások támogathatók, valamint azonnal elérhetőek a korábban végzett tudományos 
kutatásokhoz készült adatpiacok is. A Keretrendszerthez történő folyamatos hozzáférést, valamint az 
Ajánlatkérő által használt e-MedSolution rendszer adatainak folyamatos áttöltését a Keretrendszerbe 
kizárólagosan az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő képes biztosítani. 

Ajánlatkérő a jelen eljárásban a korábban fejlesztett Keretrendszer használatának biztosítását, továbbá a 
használatba vételhez kapcsolódó egy alkalommal felmerülő feladatok ellátását, valamint a használathoz 
kapcsolódó folyamatosan jelentkező szolgáltatásokat kívánja beszerezni.  

Ajánlatkérő igazolta, hogy a MedSolution/e-MedSolution/MedSolSMART egészségügyi informatikai 
rendszerhez, valamint a MedSol Analyzer tudományos kutatási rendszerhez, mint szolgáltatáshoz és annak 
funkcionalitásaihoz fűződő szerzői vagyoni jogaival Magyarország területén kizárólag az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő rendelkezik. Kizárólag ő jogosult a forráskódra, az adatbázis struktúra 
szerkezetére és hozzáférésére, valamint a rendszerek - és ezen rendszerekhez fejlesztett és külön licenszelt -
modulok módosítására, verziókövetésére, üzemeltetés támogatására, jogszabálykövetésére, egyedi 
fejlesztések megvalósítására, új modulok bevezetésére, bármilyen adatkapcsolaton keresztül megvalósuló 
adatbetöltésre vagy adatkinyerésre. 
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Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében előadta, hogy jelenleg nincs más piaci szereplő 
Magyarország területén, aki képes lenne az Ajánlatkérő igényeit kielégíteni, tekintettel arra, hogy az adatok 
e-MedSolution rendszerből történő kinyerésére és a Keretrendszerbe való betöltésére kizárólag az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult. Ajánlatkérő számára csak a Keretrendszer tudja 
biztosítani az e-MedSolution rendszerben keletkező betegellátási adatok kutatási célú elemzési lehetőségét. 
Ajánlatérő előadta továbbá, hogy egy új keretrendszer fejlesztése lényegesen több költséget jelente számára, 
mint egy már kialakított és az Ajánlatkérő által ismert rendszer további használata. 

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. 

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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