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Dbntds
hiriletmAny ndlktlli tdrgyal4sos elj drdsril

A Kbzbeszerzbsi Hat6s6g Eln6ke a kdzbeszerzAsekr6l sz6l6 2015. ai CXLIII. tdrainy (a tovdbbiakban:
Kbt.) 103. S @) bekezdese alapj6n megdllapitja, hogy a P6csi Tudom6nyegyetem (a tovdbbiakban:
Ajdnlatker6) mint aj6nlatk6r6 dltal ,,Live cell 3D N-STORM rendszer beszerz6se a P€csi

TudomAnyegyetem - KTIA _NAP_ 73-2-2077-0002 jelfi pAlyilzat 6s a Modern V6rosok Program
keretein beltil" t6rgyban inditott

hirdetmdnlt nAlkiili tdrwaldsos eli dfis i ogalapi a megalapozott.

Indokolds

AjSrrlatk6r6 2018. janu6r 23. napjAn a Kbt. 103. $ (1) bekezdese alapjdn t6j6koztatta a Kozbeszerzdsi

Hat6s6got, hogy a KbL 98. $ (2) bekezddsdnek c) pontja alapjiin hirdetm6ny n6lktili t6rgyaldsos e1j6r6st

indit ,,Live cell 3D N-STORM rendszer beszerz6se a P€csi TudomAnyegyetem - KTIA -NAP- 13-

2-20774002 jelfi pAly Azat 6s a Modern V6rosok Program keretein beliil" tirgyban,
Al6nlatk6r6 a hidnyp6tldsi felhiv6st kdvet6en a Kbt. L03. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en

t6i6koztatta a K6zbeszerzlsi Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetmdny n6lkiili t6rgyal6sos e1j6r6s

iogalapj6nak alkalmazhat6s6 gAt igazol6 dokumentumokat.
Aj6nlatk6r6 a beszerzls! megel6z6 piackutatds - melynek sordn a legjelent6sebb

fluoreszcencens rnikroszk6pot gyart6 6s forgalmaz6 c6gek, rigymint Nikor; Olympus, Leica, Zeiss,

hazai forgalma zds|val fioglalkoz6 c6geit megkereste - eredm6nyek6nt meg6llapitotta, hogy a Nikon
3D N- Stochastic Optical Reconstruction Microscopy (STORM) 5.0 [3D N-STORM 5.0] az egyetlen

3D k6pfeldolgoz6srak6pes 6s a kls6rletekben elengedhetetlen szuperrezohici6s mikroszk6p.

Aj6rrlatk6r6 el6adta, hogy a Nemzeti KutatSsi, Fejleszt6si 6s Innov6ci6s Hivatal dltal
j6v6hagyott mikroszk6p beszerz6se 1ehet6v6 teszi az 616 €s fixZilt sztjveti mint6kon szuperrezohici6s
kls6rletek segits6g6vel molekul6k tdrbeli e1oszl6s6nak 6s k6lcsdnhatdsdnak a meg€rt6s6t. Ezen

folyamatoknak a szttpenezolici6s vizsgiiat6t, ak6r h6rom dimenzi6ban is a NIKON Corporation
6ltal gydrtott 6s Magyarorsz 6gon az Auro-Science Consulting Kft. altal kizdr6lagoss6gi jogokkal
forgalmazott 3D N-STORM technol6gia biztositja.

Aj6n1atk6r6 bemutatta, hogy a p6ly6zat legfontosabb elvdrt szakmai kiivetelm6nyeit
kiz6r6lag az ajinlatt6telre felhivott gazdasdgi s zereplf 6ltal lorgalmazott 3D N-STORM technol6gia
biztositja.

Ajdnlatk6r6 rendelkez6sre bocsatotta a T6mogatdsi Szeru6d6st, melyben nevesitve
megtal6lhat6 a Live cell 3D N-STORM rendszer, mint a p6lydzat keretdben bes zerzend6 eszk6z.
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Ajdnlatk€r6 igazolta, hogy a szeru6d6s kiz6r6lagos jogok miatt kiz 6r6lag egy meghatdrozott
gazdasig1 szerepl6vel, az ajdnlatt6telre felhlvott Auro-Science Consulting Kft.-vel kdthet6 meg,
tekintettel arra, hogy az ajdnlatt6telre felhivott gazd,as6$ szerepl6 a 3D N-STORM technol6gia
kizdr6lagos forgalmaz6ja. Ajdnlatk6r6 fentiek igazoldsdra becsatolta a NIKON Corporation
kizdr6lagoss6got tanusit6 nyilatkozat6t.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezdsre bocsdtott iratokb6l megdllapfthatQ hogy
Aj6nlatkdr6 r6sz6re nem l€tezik m6s, re6lis alternatvabeszerz6si ig6ny6nek kiel6git6s6re, valamint,
hogy a verseny hi6nya nem annak kdvetkezm6nye, hogy Ajdnlatk 616 a kdzbeszerz€s tArgyfut a
versenyt indokolatlanul szfkit6 m6don hat6rozta meg.

A Kdzbeszerz6si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. $-a alapjdn a sztiks6ges vizsg6latokat elv€gezte,
a vizsgdlata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdehndny n6lkiili t6rgyal6sos eljards jogalapjenak
megalapozotts6ga megdllaplthat6.

jelen ddnt€st a Klzbeszerz4si Hat6s6g Eln6ke a Kdrzbeszerz€si Hat6s6g honlapjdn is
k6zz€teszi a103. $ (4) bekezdes6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. febru6r 5.
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