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Közbeszerzési Hatóság felé benyújtandó információk

Eljárás megindításának napja:

A MedSolution/e-MedSolution egészségügyi informatikai rendszer (HIS) (a 
továbbiakban: Rendszer) a T-System Magyarország Zrt. kizárólagos 
tulajdonát képező szellemi termék, így annak szerzői vagyoni jogával – 
beleértve a forráskódot, az adatbázis struktúra szerkezetét és hozzáférési 
lehetőségét valamint a rendszerek módosítási, forgalmazási, karbantartási 
és jogszabály-követési jogát vagy valamely külső program illesztésének 
megvalósítását- a rendszer üzemeltetése, rendszerkövetése és fejlesztése 
körébe tartozó feladatok ellátására a T-System Magyarország Zrt. 
kizárólagos joggal rendelkezik. A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján 
az Ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást 
alkalmazhat, ha a szerződést kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy 
meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az 
ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének 
kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a 
közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták 
meg. Jelen eljárás keretein belül megvalósítandó feladatok elvégzésére 
vonatkozó kizárólagos jog (szerzői jog) jogosultja a T-System Magyarország 
Zrt., ezért a fentiek figyelembevételével Ajánlatkérő – a Kbt. 98. § (2) 
bekezdés c) szerinti – hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 
keretében kívánja ajánlattételre felhívni ajánlattevőt.
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