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Tisztett Kancett5r 0r!

Ertesitem, hogy 20L7. y0tius 4. napjdn meg6rkezett a tSj6koztat6ja, amely szerint o Debreceni

Egyetem, (a tov6bbiakban: Ajdntatk6r6) mint ajSnlatk6r6 a kozbeszerzdsekrdl sz6l6 2015. 6vi
CXL|ll. t6rv6ny (a tovdbbiakban: Kbt.) 98. S (2) bekezd6s c) pontja atapj6n hirdetm6ny n6tktiti

t6rgyal5sos elj6r5s keret6ben "DEK-450/2017.: A Debreceni Egyetem Klinikoi Kozpont dltal jelenleg

is olkolmozott egiszsdgAgyi informatikoi rendszereinek (MedSolution, GLIMS) 1zemeltetdse,

korbontortdsa, jogszobdlykovetdse, licencek korbontartdsa is ehhez szoroson kopcsol6d6

szolg 6 ltatd so k besze rzdse" t6 rgyt kozbesze rz6si e tj5rdst i nd itott.

T5j6koztat5s5val kapcsotatban az a16bbi hi5nyp6tt6si fethiv6st bocs5tom ki.

A megk0ld6tt iratok alapj6n nem 5tlapithat6 meg egy6rtetm0en a v6lasztott iogcim
atkalmazSs5hoz szrjks6ges torv6nyi felt6telek fenn6tt5sa, ez6rla Kbt. 189. S (2) bekezd6se atapjdn

fethivom, hogy az at5bbi hi5nyokat rovid iton - faxon o +36-1-882-8511 szdmro, e-moilen o

hnt@kt.hu cimre megklldve - 3 nopon beffil p6to\ja.

K6rem k1bje meg r6szemre az Aj5ntatk6r6 6s az Internationat System House Kft. kdzott 2004-ben

kett szotg6ltatSsi szerz6d6st, valamint a T-Systems MagyarorszSg Zrt. 6s a Mips Medicat

Inf ormation Professionat System koz6tt t6trejott felhasznS[6si enged6ty tartalmaz6
megdttapoddst.

A kozbeszerz6si dokumentumok r6sz6t k6pz6 MUszaki teir5sban fogtattak szerint az al6ntatt6tetre

fethivott gazdas5gi szerept6 feladata - tobbek kdzott- a rendszeres betegadat m5sodp6ld5ny

k6szit6se 6s 6tad6sa stb. Ezze[ 6sszefugg6sben rdszletes indokolds megoddso mellett kdrem

szives nyilotkozotdt arra vonatkoz6an, hogy jeten beszerz6s csak 6s kiz6r6lag olyan feladatokat
foglal-e mag6ban, amelyekre az aj6nl.attbtetre felhivott gazdas5gi szerepl6 kizdr6tagos loga
fenn5lt, iltetve, amely feladatok ellSt5sShoz szr.iks6ges a forr5sk6d, illetve az aiSnlatt6telre

fethivott gazdasSg i szerep[6 kiz616lagos jog5nak fenn5lt6sa.

Kdrem, hogy nyilotkozzon arr6l,, hogy az al6nlatk6r6 milyen int6zked6seket tett a kizdr6lagossdg

megv5ltSsdra.
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Jeten hiSnyp6tt5si fethfv6st a Kbt. 189. S (2) bekezd6se 6rtelm6ben kizdr6lag telelaxon 6s
elektronikus 0ton k0lddm meg 6s ezzel, a k6zl6ssel a hiSnyp6ttdsi felhiv5s hat6tyai be6ltnak.

K6rem, jeten felhfv6sra ktitdott hi6nyp6tt5s6t kizdrolog o hnt@kt.hu e-moil cimre kUtdje meg.

Budapest, 2017. j0tius 5.
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