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Dlintds
hirdetmtny n0lkiili tdrgy al6s o s elj drdsr6l

A Ktlzbeszerz€si Hat6s6g Eln0ke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapjdn meg6llapltla,hogy az
Alatorvostudominyi Egyetem, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbialban: n;a"iutl6t6)-drcal
"Speci6lis MRI berendez6s beszerzflse" tfugyban inditott

hiriletmdnlt ndlktili flrtW aldsos eli tuds i ogalapi a megalapozott.

Indokolds

Aj6nlatk6r6 2020. janudr 3. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn t6j6koztatta a
Kdzbeszerz1si Hatilsdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapjdn hirdetm6ny
n6lkiili t6rgyal6sos eljdr6st indit "Specidlis MRI berendezflsbeszerz€se" t6rgyban.

Ajdnlatk6r6 - a rflsz€re megktiLldott hi6nyp6tlSsi felhivdst kdvet6en - a Kbt. 103. S (1)
bekezdds6nek megfelel6en t6j6koztatta a K}zbeszerz€si Hat6s6got, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6s jogalapjenak alkalmazhat6sdg6t igazoll
dokumentumokat.

Ai6nlatk6r6 bemutatta, hogy aszerz6dils m{iszaki-technikai sajitossigok miatt kizfu6lag
eW meghatdrozotl gazd,asAg; szereplfvel, az ajdnlattEtelre felfuvott HALLMARQ
VETERINARY IMAGING LTD-vel kothet6 meg.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy feladatai ellStfusilhoz sztiks6ge van eW olyan m6gneses
rezonancids k6palkot6 rendszerre, amely k6pes a lovak lAbvlg€rll 6s distalis v6gtagjair6l
6116helyzetben, altatds n6lktil k6pet alkotrri. Ajdnlatk6r6 sz6m6ra egy olyan MRI k6sziil6k
iizembe helyez6se sziiksdges, amely nem ig6nyli a magas kock6zatu altatdst 6s ezfultal a
diagnosztikai eljdrdsokat sz6lesebb spektrumban alkalmazhatn6k. A beszerezni k(v6nt
k6sztil6k a vil6gon egyedtiLl6ll6. A klinikai oktateshoz 6s kutatfushoz elengedhetetlen a
modern mf szerek beszet z€se.

Ajdnlatk6r6 nyilatkozataszerint a fentiekben r6szletezettbeszerzlsiiglny6nek kiz6r6Iagaz
ajdnlattdtelre felfuvott gazdasdgS szerepll dltal forgalmazott k6sztiLl6k felel meg. A
berendez6s forgalmazilsijogaival is kizdr6lagazaj6nlatt6tetelre felhlvott gazdas A$szerepll
rendelkezik.
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Aj6nlatk6r6 a redlis alternatirta aizsgdlata kiir4ben piackutat6st v1gzeft az MRI berendez6sek
kor6ben. A piackutat6s eredm6nyek6nt meg6llapitotta, hogy a beszerzdsi ig6ny6hez
legkdzelebb 6116 berendez€sek koztil - a jelen elj6r6s t6rgydtk6pez6 berendez6sen kiviil -
egy sem felel meg teljes eg6sz6ben a szi.iks6ges krit6riumoknak, mivel azok nem nyrijtanak
lehet6s6get a lovak 6116 helyzetbery altatds n6lki.ili vizsgilatfua. A rendszerek nem
6talak(that6k, nem b6vithet6k. Aj6nlatk6r6 beszerz€si ig€nye pedig kifejezetten az altat6s
n€lkiili, 6116 testhelyzetben val6 vizsg 6latr a irdnyul.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez€sre bocs6tott iratokb6l megdllapithat6, hogy
Ajdnlatk6r6 r€sz€re nem lEtezik m6s, re6lis alternaffva beszerz1si ig6ny6nek kiel6$t6s6re,
valamint, hogy a verseny hi5nya nem annak kovetkezm6nye, hogy Aj6nlatk6r6 a

kdzbeszerz€s tilrgyilt a versenyt indokolatlanul sz{ikft6 m6don hat6rozta meg.

Aj6nlatk6r6 t6j€koztat6s6ban kifejtette, hogy a re6lis alternativa keres6s€re vonatkoz6
vizsgilatot elv6gezte, mell€kelte a vizsgdlata eredm6ny€t aliltdrnaszt6 dokumentumot,
amelyben az eryes lehets6ges, az Eur6pai Uni6ban el6rhet6 eszkoz6k param6tereit
hasonlitotta}ssze,6s arra az eredm6nyre jutott, hogy szAmdranem l6tezik re6lis alternativa
a beszet z1si ig6nye kiel6git6s6re.

AKdzbeszerz€siHat6s6g Elntike a Kbt. 189. S-a alapjdn a szi.iks6ges vizsg6latokat elvdgezte,
a vizsgillata sor6n megSllapftotta, hogy a hirdetmdny n6lktili targyal6sos elj6r6s
jogalapj6nak megalapo zottsl,ga meg6llapithat6.

felen dont6st a Kozbeszerz1si Hat6sdg Eln6ke a Kdzbeszerz1si Hat6s6g honlapjdn is
kozzfiteszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest 2020. januilr 17 .

a Ktizbeszerzflsi Hat6sig elniike
nev6ben:

N. **5*. . e!... .1*t.::. k*t-LJ'.'
Rakovitsn6 dr. Szini Katalin

f6osztAly vezet6-helyettes, kiadmdnyoz6
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