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D6nt6s
hirdetmdny ndlkhli t6rgyoldsos eljdrdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Etnoke a kozbeszerz6sek16t sz6l6 2015. 6vi CXLlll, torv6ny (o
tovdbbiokbon: Kbt.) 103. S (4) bekezO6se alaplSn meg6tlapitja, hogy a Debreceni Egyetem
aj6nlatk6r6 (o tovdbbiokban: Ajdnlotkdr') ,,DEK-45012017.: A Debreceni Egyetem Klinikoi
Kdzpont dltol ielenleg is olkolmozott egdszsdgiigyi inlormotikoi rendszereinek
(MedSolution, CLIMS) iizemeltetdse, korbontartdso, jogszobdlyk\vetdse, licencek
karbontortdso 6s ehhez szoroson kopcsot6d6 szotgdltotdsok beszerz1se" tdrgyban inditott

h i rd et m 6ny n 6 lkii li td rgyo ld sos e lj d rd s i og o Io pi o m eg o lopozott.

lndokoltis

Al5nlatk6r6 2017. i0tius 4. napjiln o Kbt. 103.9 (1) betezadse alapjdn tdj6koztatta a Kozbeszerzesi
HatosSgot, hogy Kbt. 98. S (2) bekezddsdnek c) pontja atapj5n hirdetm6ny n6tkrjti tdrgyal6sos
etidr6st indit ,,DEK-45012017.: A Debreceni Egyetem Ktinikoi Kiizpont dltol jetenleg is
olkolmozott eg4szsdgiigyi inlormatikoi rendszereinek (MedSotution, GLlllS) ijzemeltet6se,
korbontortdso, jogszobdlykdvet4se, licencek korbontortdsa 6s ehhez szoroson
kopcsol6d6 szolgtdkotdsok heszerzdse, tdrgyban.

Al5ntatk6r6 a r6sz6re 2017. j0tius 5. napjSn megk0tdott hi6nyp6ttdsifethivdst kovet6en a Kbt. 103.
S (1) bekezd6s6nek megfetet6en t5j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6tk0li tdrgyalSsos eljdr6s jogatapjdnak alkalmazhat6s6qdt igazot6 dokumentumokat.

Aj5nlatk616 a hiSnyp6tt5s6ban igazotta, hogy a szerz6d6s kizd16tagos jogok v6detme miatt
kiz6r6lag egy meghatdrozott gazdas6gi szerept6vet, az ai6nlatt6tetre fethivott T-Systems
Magyarorszdg Zrt.-vet kothet6 meg.

Az ajiintatk616 igazolta, hogy az ajdntatt6tetre fethivott T-Systems Magyarorszd g Zrt, a Debreceni
Egyetem Ktinikai Kozpont 6ttat jetenleg is atkatmazott eg6szs6gugyi informatikai rendszereinek
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(MedSolution, GLIMS) uzemeltet6s6re, karbantar:t5sdra, jogszabStykdvet6s6re, licencek

karbantartSs5ra 6s ehhez szorosan kapcsot6d6 szotg6ttat6sok etlSt6sdra kiz516tagosan iogosult.

Egyr6szt a T-systems Magyarorsz5 gZrt. a MedSotution szoftver term6kek gy5rt6ia 6s tulaidonosa,

m5sr6szt GLIMS term6kek 6rt6kesit6s6re kiz616tagos loga van. A MedSotution szoftver term6kek

eset6n a v6gfethaszn6l,6k fethaszn6l6si enged6tye nem teried ki a szoftver vagy a forrSsk6d

m6dositds5ra, igy az uzemettet6si, karbantart5si tev6kenys6gek csak az ai6nlatt6telre felhivott

gazdas5gi szerepl6 6ttalv6gezhet6ek et. A GLIMS term6kek gy5rt6la, a Mips Medicat Information
professionaI Systems term6keit Magyarorsz5g terulet6n kiz516tag a T-Systems MagyarorszSg Zrt.

6rt6kesitheti a v6gfethaszn6t6k 16sz6re, ittetve kiz516tagosan ny0lthat karbantartSsi 6s

t6mogat5si szotg5ttat5sokat. Az aj6ntatk616 megkrjtdte az T-Systems Magyarorsz69 7rt"-nek a

MedSotution szoftverre vonatkoz6, itletve a Mips Medical Information Professional Systemsnek a

G LtMS term6kek T-Systems Magyarorsz6g Zrt. 5ttati magyarorsz6gi 6rt6kesit6s616l,

karbantart5s516t 6s t6mogat5s516l sz6t6 kizS16lagoss6gi nyitatkozat5t.

Megdttapithat6, hogy Aj5ntatk616 r6sz6re nem t6tezik m6s, reStis alternativa beszerz6si ig6ny6nek

t<iei6git6s6re, a verseny hi5nya nem annak kovetkezm6nye, hogy Ai6ntatk616 a k6zbeszerz6s

t5rgy5t a versenyt indokolatlanut sz0kft6 m6don hat5rozta meg, mivel a kizSr6tagos iog az

a;5niatt<616 6s az ai6nlattev6 joget6dje 6ttat kdtdtt otyan szerz6d6sen atapul, amelyet a K.t.-

3Bg7 /2004. sz. nyitt k6zbeszerz6si eti6r5s atapi5n kotottek meg.

A K6zbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj5n a sz0ks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a

vizsgdtata sor6n megStlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyat5sos eti5r6s logatapi5nak

megalapozottsSga megSttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kdzbeszerz6si Hat6s5g honlapldn is kozz6teszi a

Kbt. 103. S (4) nekezO6s6nek megfetel6en. ,--2

Budapest, 2017, i0tius 13.
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