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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 „Nucleus cochleáris implantátum rendszer beszerzése a SE Semmelweis Egyetem Fül-Orr-

Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika részére” 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 „Nucleus 

cochleáris implantátum rendszer beszerzése a SE Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-

Nyaksebészeti Klinika részére” 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.  A kétoldali súlyos fokú halláscsökkenés esetén 

bilaterális cochlearis implantáció javasolt, mivel az irányhallás csak ennek segítségével alakulhat ki, amely a 

beteg életminőségét alapvetően befolyásoló tényező.  A jelen eljárásban egy korábbi, 2019. szeptember 11. 

napján a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján megindított közbeszerzési eljárás eredményeképpen beszerzett 

és azóta beültetésre került fülimplantátumok ellenoldali implantációjához szükséges implantátum rendszer 

beszerzésére kerül sor. 

 

Ajánlatkérő megküldte a Közbeszerzési Hatóság részére az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 

kizárólagossági nyilatkozatát, amely szerint a Nucleus cochleáris implantátum rendszerek vonatkozásában 

kizárólagos forgalmazási joggal az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő rendelkezik Magyarországon. 

Ajánlatkérő csatolta a gyártó kizárólagossági nyilatkozatát is, mely szerint az összes Nucleus implantátum 

rendszer tekintetében minden vagyoni és szellemi alkotáshoz fűződő jog kizárólagos tulajdonosa a gyártó, aki 

Magyarország területén az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő számára adott kizárólagos forgalmazási 

jogot.   
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Ajánlatkérő bemutatta, hogy bilaterális implantáció esetében az első implantátum típusával megegyező 

készülék beültetése szükséges, mivel a mérnöki beállítás sikeressége csak ugyanolyan készülékek esetén 

lehetséges, más típusú implantátum esetén nem áll fenn a meglévő készülékekkel való kompatibilitás.  Reális 

alternatíva nem létezik a bilaterális implantációra, hiszen a beteg meglévő implantátumának teljes cseréje egy 

másik típusú bilaterális implantátum rendszerre orvos-szakmailag csak rendkívüli esetben, az egészség 

megóvása érdekében történhet, mivel az egészségügyi kockázatot is magával hordozhat, ezen kívül egy 

kétoldali új implantátum rendszer ára minden esetben magasabb, mint a meglévő rendszer bilaterális ellátása. 

 

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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