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DOnt6s

hirdetmeny nAlkfili t6ryy alds o s eli drrtsrdl

A Kozbeszerzlsi Hat6s6g Elnoke ak1zbeszerz6sekr6I sz6l6 2075.6vi CXLIII. ttirv6ny (a

tovabbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezddse alapj6n meg6llapfit1a, hogy a Semmelweis

Egyetem, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Ajdnlatk6r6) eltal ,,K6zepes 6s nary felbontis(
ultrahang k6sztil6k beszetz€se a VEKOP-2.3.&15-2flfl0006 azonositO szAmfl pillyilzat
alapj An" tdr gyban indf tott

hiriletmhry ndlktili tdw aldsos eli 6tds i ogalaPi a megalapo zott.

Inilokol6s

Aj6nlatk6r6 2079. ianudr 7. rcpjfun a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tdj6koztafta a

Kdztreszerzlsi Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s a) pontja alapjen hirdetrn6ny

n6lkiili tfurgyaldsos eljdrdst indit ,,K6zepes €s nagy felbontisf ultrahang k€sztil6k

beszetz€se a VEKOP-2.3.T15-2Uffi0006 azonositil szAmipAlySaat alapifun" t6rgyban.

Aj6nlatk€r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t6j6koztafta a Ktizbeszetzflsi

Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny ndlki.ili t6rgyal6sos eljdrds jogalapj6nak

alkalmazh at6sdgfit igazoL6 dokumentumokat.

Ajedatk6rf,igazolta, hogy a Kbt. 35. S (2) bekezd6s6nek e) pontia szerinti el6feltdtelek

fenndllnak, tekintettel arra, hogy az Aj6nlatk6r6 EKR000153342018 sz6mr1 aj6nlati felhivds

k6zz6t1tel6vel ,,Kdzepes 6s nary felbont6sri ultrahang k6szi.il€k beszerzflse a VEKOP'2.33'

15-2015-00006 azonosit6 szfumfi pillyilzat alapjiln" t6rgyi, k€t r€szb6l 6116, Kbt. 81. S-a

szerinti, nyilt elj6r6st folytatott le (alapeljeres).

Az alapeljdrSsban k6t aj6nlattev6 nyfjtott be aj6nlatot (BioTech Hungary Kft., MED-EN

TRADE Kft.), melyeket a Kbt. 73. S (1) bekezdds e) pontja alapj6n Ajdnlatk6r6 6rv6nytelenn€

nyilv6nitoft (azaj6nlatok egyebekben megfeleltek a formai ktlvetelm6nyeknek).
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Aj6nlatk6r6 a fentiekre tekintettel a Kbt. 75. S (1) bekezdds b) pontja alapjdn
eredm6nytelenn6 nyilvSnitotta az alapelj6rds mindk6t t1sztt 6s r1j, hirdetrn6ny n€lkUli
ttu gy alilsos k0zbesze r z1si elj6r 6st kezdemdnyezett.

Aj6nlatk6r6 megkiiddte a megel6z6 eljfufus dokumentumait 6s igazolta,hogy akozbeszerz€s
felt6telei id6k0zben l6nyegesen nem v6ltoztak meg.

Ajdnlatk6r6 atAtgyaldsra megh(vta a megel6z6 eljilrfus aj6nlattev6if melyek aj6nlata nem a
Kbt. 73. S (1) bekezd6s b) vary d) pontja szerint min6sittt 6rv6nytelennek.

A Kbt. 98. S (2) bekezdEs a) pontj6ban foglalt valamennyi konjunkffv felt6tel fenndll, fgy
Aj6nlatk6r6 6lhet a hirdetrn6ny n6lkiiLli t6rgyal6sos eljdrds ind(tes6nak lehet6s6g6vel a Kbt.
98. S (2) bekezd6s a) pontja szerint.

AK6zbeszerz6siHat6s6g Eln0ke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sziiks6gesvizsgfulatokat elvlgezte,
a vizsgilIata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetmdny n6lkii[i t6rgyalSsos eljdrds
jogalapjenak megalapo zot1s6ga megdllapithat6.

felen ddnt€st a Kdzbeszerz€si Hat6sdg Elntike a Kdzbeszerz1si Hat6sdg honlapj6n is
kdzzfiteszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2019. januilr 1,4.
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