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 Ügyintéző: dr. Szabó Ádám 

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 az Országos Kórházi Főigazgatóság, mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „EÜ dolgozók tov.képzését tám. szoftver fejlesztése” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. július 13. 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 „EÜ dolgozók 
tov.képzését tám. szoftver fejlesztése” 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 bemutatta, hogy jogszabályban rögzített feladatkörében ellátja az egészségügyi szakképesítést 
szerzett személyek alapnyilvántartásának, valamint az egészségügyi dolgozók nyilvántartásának vezetését, 
valamint az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési rendszerének koordinálását. Ajánlatkérő 
tájékoztatása szerint a nyilvántartások és a továbbképzési rendszer szoros függőségi viszonyban állnak 
egymással, azonban jelenleg a két rendszer közötti integrációban rejlő lehetőség nincsenek kihasználva. 
Ajánlatkérő álláspontja szerint jelen beszerzési igényt képező szoftver fejlesztéssel csökkenthetők 
adminisztratív terhei, és hatékonyabb feladatellátás valósítható meg, továbbá konszolidálható a meglévő 
rendszerek száma, így gazdaságilag is indokolt a megvalósítás.  

Ajánlatkérő bemutatta, hogy részére az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 2007-ben fejlesztette ki az 
„Egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartása” rendszert (a továbbiakban: Rendszer). A jelen 
eljárás keretében megvalósítandó továbbképzést támogató szoftver a Rendszerbe kerül integrálásra, ezáltal 
az új szoftver a már meglévő Rendszer közhiteles adatbázisát fogja frissíteni. Ajánlatkérő nyilatkozata szerint 
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőnek kizárólagos joga van a Rendszer átdolgozására, 
módosítására, így a jelen eljárás tárgyát képező továbbképzési rendszert koordináló szoftver integrációját is 
csak ő jogosult végrehajtani.   
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Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében előadta, hogy a továbbképzési rendszer fejlesztése 
kapcsán számára logikus lépés a már meglévő, elmúlt húsz évben folyamatosan továbbfejlesztett Rendszerbe 
történő integráció. Eltérő gazdasági szereplő megfelelő jogosultságok hiányában csak a teljes Rendszer 
cseréjével tudná megvalósítani Ajánlatkérő beszerzési igényét, amely azonban annak idő- és 
költségvonzatára tekintettel nem jelent reális, gazdaságilag ésszerű alternatívát.  

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 
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      Közszolgálati és Támogató Főosztály 
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