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Döntés 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról 

 

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: 

Ajánlatkérő) által „SYNCHRONY 3 Tesla CI rendszer beszerzése” tárgyban indított  

 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

 

Indokolás 

 

Ajánlatkérő 2021. január 29. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, 

hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „SYNCHRONY 3 

Tesla CI rendszer beszerzése” tárgyban. 

 

Ajánlatkérő – a hiánypótlást követően – a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a 

Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának 

alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés műszaki-technikai sajátosság miatt kizárólag egy, az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. 

 

Ajánlatkérő előadta, hogy cochlearis implantáció szükséges azon betegek számára, akiknél a halláscsökkenés 

olyan súlyos fokú, hogy hallókészülékkel nem javítható, nem rehabilitálható. Kétoldalú súlyos fokú 

halláscsökkenés esetén bilaterális cochlearis implantáció szükséges a szakma szabályai szerint, ennek 

segítségével alakulhat ki az irányhallás, amely az életminőséget alapvetően befolyásoló tényező, gyermekek 

esetében pedig ennek hiánya a fejlődésben jelentős elmaradást okoz halló kortársaikhoz képest. Bilaterális 

implantáció esetében az első implantátum típusával megegyező készülék beültetése szükséges. Ajánlatkérő 

csatolta az orvosszakmai indokolást. 

 

Ajánlatkérő előadta, hogy 2019. szeptember 11. napján a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény 

nélküli közbeszerzési eljárás keretében beszerzett MED-EL Synchrony típusú fülimplantátum rendszert, és 

jelen közbeszerzési eljárás tárgya ezen előző hivatkozott közbeszerzési eljárás során beszerzett és beültetett 

fülimplantátumok ellenoldali, vagyis bilaterális implantációját fedi le. 

 

Ajánlatkérő megküldte a Közbeszerzési Hatóság részére az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 

kizárólagossági nyilatkozatát, valamint a gyártói nyilatkozatot, amely alapján a MED-EL Medical Electronics  a 

beszerzés tárgyát érintő valamennyi vagyoni és szellemi alkotáshoz fűződő jog kizárólagos jogosultja. Az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő, a Victofon Hallásjavító Kft. 1994 óta, a jelen eljárás beszerzési 
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időszakának teljes időtartama alatt a MED-EL Medical Electronics kizárólagos forgalmazója, hivatalos 

képviselője és márkaszervize Magyarországon. 

 

A fentiekből megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének 

kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát 

a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg. 

 

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezte, a vizsgálata során 

megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága megállapítható.   

 

Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi a Kbt. 103. § (4) 

bekezdésének megfelelően. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban 

Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság Szervezeti és 

Működési Szabályzatán alapul. 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében: 

dr. Szeiffert Gabriella h. 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető, kiadmányozó 
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