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Diint6s
hirdetminy nAlkiili tdrgy al6s o s elj 6rdsr6l

AKdzbeszerz6siHat6sdg Eln6ke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapjdn megSllapitla,hogy
aPAzmAny P6ter Katolikus Egyetem, mint aj6nlatk6r6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6)
6ltal,,NBP 24-lnvivo mikroszk6p 6s blackout box" tfurgybaninditott

hiriletmEny nhlkiili tdw aldsos eli 6rds i ogalapi a megalapo zott.

Inilokol6s

Ajdnlatk€rl 2020. janudr L5. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezddse alapj6n t6j6koztatta a
K0zbeszerz€siHat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd€s c) pontja alapjdn hirdetmeny
n6lkiili ttugyalilsos elj6rdst indit ,,NBP 24 - In vivo mikroszk6p 6s blackout box"
t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 - a hi6nyp6tl6si felhivdst kdvet6en - a Kbt. 103. S (1) bekezdes€nek
megfelel6en tdj€koztatta a Kozbeszerz€si Hat6silgot, valamint csatolta a hirdetm6ny
n6lktili ttugyalisos eljdrds jogalapj6nak alkalmazhat6sfugiltigazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 eI6adta, hogy a Nemzeti Bionika Program megval6sit6sfur6l s26167336/2077
(VI. 9.) Korm. hat6rozat, valamint t6mogat6si szerz6dlsben r6szletesen meghatdrozott
,,A humdn retina kdt-foton mikroszkopos aizsgdlatdnak elfikdsztt4se 6s a klszril& fejleszt1se"
tdrgyi projekt 6ltal elvdrt szakmai k6vetelmdnyeket kiz6r6lag a beszerezni kivant
mikroszk6p tudja csak teljesiteni, mivel a kisdrletekben elengedhetetlen fotded fror*
scanning, multiple line scnnning 6s traueling detector technol6gi6kkal rendelkez6
mikroszk6pot kiz1r6lag az ajdnlatt6telre felldvoft gazdas6gi szerepl6 fotgalmaz a
vil6gon. A fenti technol6gi6k a mikroszk6p gy6rt6ja 6ltal szabadalmaztatoft
technol6gi6k, melyek 6ltal 616 611aton vizsgdlhat6k a kozponti idegrendszerben a
fiziol6gpils, 6s patol6gies jel6tviteli folyamatok molekuldris szintery melyet a piacon l6v6
m6s eszkoz nem tud produkSlni. Ezen vizsgillatoknak az elv6gz€se ajdnlatk€r6
tfii6koztat6sa szerint elengedhetetlen a pillydzatban r6szvev6 kutat6k szfumfura, tov6bb6,
kiemelte, hogy a projekt legfontosabb elvdrt szakmai kovetelm6nyeit kizAr6lag az
ajdnlatt6telre felhivott gazdas6giszerepl6 Sltal fejlesztett rendszer k6pes teljes(teni, mivel
a kutatdshoz kapcsol6d6 egyik legfontosabb szakmailag elvdrt ktivetelm6ny, hogy 616
6llat agyilban hajtsanak v6gre vizsg6latokat.
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Aj6nlatk6r6 piackutat6stvlgzeftbeszeru1se el6tt, mely sordn megkereste a legjelent6sebb

fluoreszcencens mikroszk6pot gy6rt6 c6geke! azonban a megkeresett c6gek kilziJrl az

aj6nlatt6telre felhivott gazdasfugi szerepl6 az egyetlery amely a fent hivatkozott
technol6gi6kkal rendelkez6 mikroszk6pot W 6rt €s f.orgalmaz.

Aj6nlatk6r6 rendelkez6sre bocsdtotta a T6mogat6si Szeru6dflst, melynek 1. sz.

me116k1et6bery nevesitve megtal6lhat6 a Femto2D in vivo k6t-foton mikroszk6p,
valamint a mikroszk6p hasznillatilhoz sziiksEges szoffrer, mint a projekt keretdben
beszerzend6 eszk0zdk.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kiztu6lagos jogok miatt kiz6r6lag eW
meghatdrozoft gazdasdgi szerepl6vel, az aj6nlatt6telre felhivott gazdasilgi szerepl6vel
ktithet6 me& tekintettel arra, hogy az ajfunlaftfitelre felhivoft gazdasilgl szercplf a

Femto2D-SMART 2-foton mikroszk6p, valamint annak vez6rl6s6t el16t6 szoftver
kiz6r 6lagos f or galmaz6j a.

Ajdnlatk6r6 fentiek igazol6s6ra becsatolta az ajdnlattEtelre felhivott gazdasitgi szetepl6

kiz6r6lagoss6gi nyilatkozat6t, valamint az eszkoz 6ltal alkalmazott technol6gia
szabadalmi okirat6t is.

A fentiekb6l meg6llapithat6, hogy Aj6nlatk€r6rlszlrenem ldtezik m6s, redlis alternatfva
beszerulsi ig6ny6nek kiel€$t€s€re, valamint a verseny hi6nya nem annak

kdvetkezm6nye, hogy Ajdnlatk6r6 a klzbeszerz1s tdrgyilt a versenyt indokolatlanul
szliklt6 m6don hat6rozta meg.

A Kdzbeszerzlsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiks6ges vizsg6latokat
elv1gezte, a vizsgfulata sor6n meg6llap(totta, hogy a hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos

elj6r6s jogalapjdnak megalapo zotts6ga meg6llapithat6.

felen dont6st a Kdzbeszerzlsi Hat6sdg Elnoke a Kdzbeszerz€si Hat6s6g honlapjdn is
klzz€teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2020. janutu 28.

a Kilzbeszerz6si Hat6s6g eln0ke
nev6ben:

I*hi'!* "'4'' " i: :' k'*r-ri^-
Rakovitsn6 dr. Szini Katalin

F 6osztillyvezet&he lyeft e s, kiadmAnyoz6

2


		2020-01-29T09:37:44+0100
	Rakovitsné Dr. Szini Katalin




