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Döntés
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a
Debreceni Egyetem, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „DEK-897: A
Debreceni Egyetem Klinikai Központ által jelenleg is alkalmazott egészségügyi
informatikai rendszerének üzemeltetése, karbantartása, jogszabálykövetés, licencek
karbantartása és ehhez szorosan kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyban
indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2020. március 17. 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 „DEK-897: A Debreceni Egyetem Klinikai Központ által
jelenleg is alkalmazott egészségügyi informatikai rendszerének üzemeltetése, karbantartása,
jogszabálykövetés, licencek karbantartása és ehhez szorosan kapcsolódó szolgáltatások beszerzése”
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 az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel, a T-Systems Magyarország Zrt.-vel
köthető meg.
Az ajánlatkérő igazolta, hogy az ajánlattételre felhívott T-Systems Magyarország Zrt. a
Debreceni Egyetem Klinikai Központ által jelenleg is alkalmazott egészségügyi
informatikai rendszereinek (MedSolution, e- MedSolution, GLIMS, EESZT)
üzemeltetésére, karbantartására, jogszabálykövetésére, licencek karbantartására és ehhez
szorosan kapcsolódó szolgáltatások ellátására kizárólagosan jogosult. A T-Systems
Magyarország Zrt. a MedSolution szoftver termékek gyártója és tulajdonosa, valamint
a GLIMS termékek értékesítésére kizárólagos joggal rendelkezik a T-Systems
Magyarország Zrt. és a Mips Medical Information Professional Systems között fennálló
szerződés alapján.
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Ajánlatkérő bemutatta, hogy a MedSolution szoftver termékek esetén a végfelhasználók
felhasználási engedélye nem terjed ki a szoftver vagy a forráskód módosítására, így az
üzemeltetési, karbantartási tevékenységek csak az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő által végezhetők el.
Ajánlatkérő előadta és igazolta, hogy a GLIMS termékek gyártója, a Mips Medical
Information Professional Systems termékeit Magyarország területén kizárólag a TSystems Magyarország Zrt. értékesítheti a végfelhasználók részére, illetve kizárólagosan
nyújthat karbantartási és támogatási szolgáltatásokat.
Az ajánlatkérő megküldte az T-Systems Magyarország Zrt.-nek a MedSolution szoftverre
vonatkozó, illetve a Mips Medical Information Professional Systemsnek a GLIMS
termékek T-Systems Magyarország Zrt. általi magyarországi értékesítéséről,
karbantartásáról és támogatásáról szóló kizárólagossági nyilatkozatát.
Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében számszerűsítve bemutatta, hogy egy új
rendszer kialakítása, majd erre építve új funkciók megvalósítása mind erőforrás, mind
költség, mind pedig időbeli ráfordítás szempontjából rendkívül nagy megterhelést
jelentene, így nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére.
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 a Kbt. 103. § (4) bekezdésének megfelelően.
Budapest, 2020. március 20.
a Közbeszerzési Hatóság elnöke
nevében:

…………………….………
dr. Kugler Tibor
főosztályvezető, kiadmányozó
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