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Iktatószám: HNT-00036/09/2022 
Ügyintéző: dr. Nagy Dávid 

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 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban együtt: Ajánlatkérő) „SanitasX Medikai rendszer támogatási tevékenysége” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. február 21. 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 
„SanitasX Medikai rendszer támogatási tevékenysége” tárgyban. 

Ajánlatkérő – 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. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a Sanitas Medikai rendszert – jogszabályi kötelezettsége folytán – 2010. augusztus 
31. napja óta használja, amelynek továbbfejlesztését – az Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Térrel 
kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet szabályainak való megfelelés 
érdekében – az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő végezte, így Ajánlatkérő a jogszabályi 
követelményeknek megfelelően használja a Sanitas X Medikai rendszert (a továbbiakban: Rendszer). Az 
elmúlt évek során a teljeskörű támogatási tevékenységet az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő látta el 
a Rendszer vonatkozásában. Jelen eljárás lefolytatása azon szerződés 2022. április 16. napján való megszűnése 
végett szükséges, amely alapján a támogatási szolgáltatást jelenleg biztosítják. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a Rendszer valamennyi elemének fejlesztésére, átdolgozására, felhasználási 
engedély adására, a rendszer érintő szupport- és jogszabálykövetési szolgáltatások nyújtására az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő rendelkezik kizárólagos, teljeskörű és korlátozásmentes 
jogosultsággal. Ajánlatkérő ezen körülményt az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőtől származó 
kizárólagossági nyilatkozattal támasztotta alá. 

Ajánlatkérő árajánlatok csatolásával bemutatta, hogy a Rendszer helyett egy új egészségügyi informatikai 
rendszer bevezetése jelentős idő- és költségterhet róna Ajánlatkérőre. Ezen túlmenően jelen beszerzés tárgya 
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel korábban kötött szerződés szerinti feladatok további ellátása, 
amely fejlesztést nem igényel, így a Rendszer továbbfejlesztése – a felhívott gazdasági szereplőn kívüli – más 
gazdasági szereplő által nem tekinthető reális alternatívának a Rendszer alkalmazásával szemben. 

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 

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. 

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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