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Diintds

hirdetmdny ndlkiili tdrgy alilsos elj 6rdsr6l

AKlzbeszerzesiHat6s6g Elndke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapf tla,hogy
Borsod-Abafti-Zempl6n Megyei K6zponti K6rh6z €s Egyetemi Oktat6k6rh6z, mint
ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban: Ajdnlatk6r6) Atal ,,CADD kazettik 6s szerelEkeinek
b eszerz6se" tAr gyb an inditott

hiriletmm! nilkiili tdw aldsos eli drds i ogalapi a megalapozott.

lnilokolds

Aj6nlatk6r6 2020. janu6r 16. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezddse alapj5n tdj6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s6gof hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdds6nek c) pontja alapjen
hirdetm6ny n6lkiiLli ttugyal6sos elj6r6st indft ,,CADD kazettdk 6s szerel6keinek
beszetzflse" tArgyban.

Aj6nlatk6r6 - a hi6nyp6tldsi felhiv6st k0vet6en - a Kbt. 103. S (1) bekezd€sdnek

megfelel6en tdj6koztatta a KOzbeszerz€si Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdetmdny
n6lkilli t6rgyal6sos elj6r6s jogalapjAnak alkalmazhat6silgiltigazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerzddds kizdr6lagos jogok odilelme miattkizlr6lagegy
meghat6rozott gazdas6$ szerepl6vel, az ajdnlatt6telre felhivott RqlantMeil Kft.-oel
kdthetd meg.

Az aj6nlatk6r6 el6adta 6s igazo(ta, hogy jelenleg 31 darab Deltec gytutm6nyf CADD-
Legacy fipusr1 infrlzi6s pumpdval rendelkezik, melyeket daganatos betegek
kemoterdpi6s kezel€s€n6l alkalmaznak.

Az emlitett k6sziil6kek kizilr6Iag a Deltec dltal gyfirtott szerel6kek 6s

gy6gyszeradagol6 kazett|val haszn6lhat6k rendeltetEsszertler; melyek csak a
kiz6r6lagos magyarorszflgl torgalrnaz6si joggal rendelkez6 ReplantMed Kft.-t6l
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szerezhet6k be, akit61, mint ak1zbeszerz€si elj6r6s nyertes6t6l kor6bban a k6sziil6kek

is beszerz6sre kertiltek.

Az ajAnlatk6r6 tov6bb6 bemutatta, hogy a CADD-Legacy pumpa kazetta €rz6kel6

szenzorr al rendelkezik, mely segits6g6vel a pump a 6r z1keli a kazefta csatlakoz6s6t. A
pump6k ennek megfelel6ert az ahhoz el6futkieg6szlt6 termCkkel (kazetta, szerelCk)

haszn6lhat6k, mivel az kompatibilis a pump6val. Esetlegesen m6s kazetta vagy

szerel6k alkalmazilsakiz6rt a term€k haszn6lata sor6n.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocsdtott iratokb6l megdllapithatQ

hogy Ajdnlatkerd r4szhre nem l4tezik mds, redlis alternatioa beszerzAsi ighnyenek

kiel4gitdsdre, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak ktivetkezmfinye, hogy

Aj6nlatk6r6 a k6zbes zerzls tfirgyilta versenyt indokolatlanul sz{ikit6 m6don hatfirozta
meg.

A K0zbeszerz€si Hat6sdg Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsgdlatokat

elvflgezte, a vizsg|lata sordn meg6llapftotta, hogy a hirdetm6ny ndlkiili t6rgyal6sos

elj6rds jogalapjdnak megalap ozotts6ga meg6llapithat6.

Jelen dont6st a Klzbeszerzflsi Hat6s6g Elnoke az Elektronikus Kdzbeszerzflsi

Rendszerben 6s a K6zbeszerztsi Hat6s6g honlapj6n is kilzzfiteszi.

Budapest, 2020. janalr 29.

a Kiizbeszerz6si Hat6s6g elntike
nevdben 6s megbfz 6s6b6l:
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Rakovitsn6 dr. Szini Katalin

f.6oszt6lyvezet6-helyettes, kiadmdnyoz6
p.h.
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