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 Iktatószám: HNT-00190/08/2022 
Ügyintéző: dr. Ferge Péter 

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 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, mint ajánlatkérő 
(a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer 

jogszabálykövetése, frissítése és karbantartása” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. december 5. 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 
„MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer jogszabálykövetése, frissítése és karbantartása” 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 a MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszert (a 
továbbiakban: Rendszer) 2005. november  9. napján vezette be és azóta folyamatosan használja. Előadta 
továbbá Ajánlatkérő, hogy speciális igényei mentén sor került egyedi funkcionális elvárások 
megvalósítására, így egy komplex felépítésű szoftverrendszer jött létre. Ajánlatkérő előadta és igazolta, hogy 
a Rendszer jogszabálykövetését, frissítését, valamint karbantartását folyamatosan biztosította a jelen 
közbeszerzési eljárás során ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő, nemzeti közbeszerzési értékhatárokat 
el nem érő értékű, majd hirdetmény nélküli tárgyalásos közebszerzési eljárás eredményeként megkötött 
szolgáltatási szerződéseken keresztül. 

Jelen eljárás tárgya a Rendszer jogszabálykövetési, frissítési, valamint karbantartási feladatainak biztosítása 
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő által 12 hónap időtartamra, a szerződés további 12 hónapra 
történő meghosszabbításának lehetőségével. 

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 
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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 speciális igényei, számos egyedi 
funkcionális elvárása is megvalósításra kerültek; a laboratóriumi mérőeszközökkel, egyéb hardver és külső 
szoftver rendszerekkel egy komplex felépítésű integrált szoftver rendszer került kialakításra, amelyre másik 
szállítónak nincs teljeskörű „dobozos” kész megoldása. Továbbá Ajánlatkérő csatolta egy új integrált 
egészségügyi informatikai rendszer bevezetésének költségeire, erőforrás- és időigényeire vonatkozó 
részletes kimutatását, amelyből megállapítható, hogy egy új rendszer bevezetése indokolatlan 
többletköltséggel járna, amelyre Ajánlatkérőnek nincs fedezete, valamint az Ajánlatkérő informatikai és 
egészségügyi személyzetére is jelentős többlet terhet róna, amely veszélyeztethetné a betegellátást. 

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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