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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 a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros, 
mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „CT-EcoSTAT szoftverkövetés, szakmai tanácsadás” 
tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. április 4. 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 „CT-EcoSTAT 
szoftverkövetés, szakmai tanácsadás” 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 jog védelme miatt kizárólag egy, az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő csatolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos 
jogáról szóló nyilatkozatát a beszerzés tárgya tekintetében annak teljes időtartamára vonatkozóan. 

Ajánlatkérő előadta és igazolta, hogy nemzeti eljárásrendben, 2017. szeptember 5. napján, „Szent Pantaleon 
Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros jelenlegi informatikai rendszerével integrált betegszámla modul 
üzemeltetés támogatása és karbantartása, jogszabálykövetése valamint HelpDesk szolgáltatás biztosítása” 
tárgyú a Kbt. 113. § szerinti (összefoglaló tájékoztatással megindított) meghívásos közbeszerzési eljárást 
indított, KBE-08098/2017. azonosító számon, amelynek eredményeként a jelen közbeszerzési eljárásban 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő, mint alvállalkozó bevezette Ajánlatkérőnél a CT-EcoSTAT 
integrált gazdasági és gazdálkodási informatikai rendszert (a továbbiakban: Rendszer). 

Továbbá Ajánlatkérő előadta, hogy alaptevékenysége a betegellátás, ennek gazdasági, adminisztrációs, 
feladataihoz, illetve a kórház finanszírozásához elengedhetetlen egy naprakész, folyamatosan működő 
gazdasági informatikai rendszer, így Ajánlatkérő a Rendszer bevezetésének időpontjától kezdve 
folyamatosan biztosította annak üzemeltetését és támogatását. 

Jelen eljárás keretében az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő biztosítja a Rendszeren a 
jogszabályokban bekövetkezett változások követését és átvezetését; a Rendszer általános működési 
hatékonyságát javító fejlesztéseknek a szoftverkövetési szolgáltatás keretében történő rendelkezésére 
bocsátását; a kiépített távoli hozzáférésen keresztül az adatok vizsgálatát, ellenőrzését; hot-line telefonos 
tanácsadói szolgáltatást, valamint webes HelpDesk szolgáltatást a bejelentések megtételéhez. [Jelen 
közbeszerzési eljárásnak nem része a Rendszert kiszolgáló infrastruktúra (adatbázis-kezelő, operációs-
rendszer, hardver eszközök, munkaállomások, nyomtatók, stb.) üzemeltetésének támogatása.] 
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Ajánlatkérő nyilatkozata és a becsatolt dokumentumok alapján megállapítható, hogy a jelen beszerzés csak 
és kizárólag olyan feladatokat foglal magában, amelyekre az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos joga fennáll, valamint, amely feladatok ellátásához szükséges az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállása. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
nyilatkozatában megerősítette, hogy a beszerzés tárgya vonatkozásában kizárólagos joga áll fenn a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében úgy nyilatkozott, hogy a bevezetett és jelenleg is használt, 
a betegellátásban dolgozók által már jól ismert, a mindennapi gördülékeny betegellátáshoz szervesen 
kapcsolódó Rendszerben a bevezetés óta eltelt időszakban Ajánlatkérő speciális igényei, számos egyedi 
funkcionális elvárása is megvalósításra került, a laboratóriumi rendszerrel, gazdasági rendszerrel, egyéb 
hardver és külső szoftver rendszerekkel egy komplex felépítésű, nagy kiterjedésű integrált szoftver rendszer 
került kialakításra, amelyre másik szállítónak nincs teljeskörű „dobozos”, kész megoldása. Ajánlatkérő 
előadta, hogy a meglévő Rendszer jogszabálykövetési, frissítési, és karbantartási szolgáltatásokat másik 
informatikai rendszer szállítótól nem tudná beszerezni más informatikai rendszer telepítésének, 
bevezetésének, betanításának, az adatok migrálásának előzetes beszerzése nélkül. Egy új rendszer bevezetése 
Ajánlatkérő oldalán vállalhatatlan többlet ráfordítással járna. Ennek alátámasztásául Ajánlatkérő csatolta 
számításait egy új rendszer bevezetésének költségéről, illetve erőforrás- és időigényéről. Előadta továbbá, 
hogy egy új rendszer bevezetése nagy kockázatot jelentene működésének folyamatossága és így a 
betegellátás zavartalansága tekintetében is kockázattal járna.  

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 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: 

dr. Szeiffert Gabriella 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 

helyett 

 

Hellné dr. Varga Anita 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

főosztályvezető 
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