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DOnt6s
hiriletmtny nhlkiili tdrgy aldsos elj 6rdsr6l

A Kdzbeszerz1si Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapi\a,
hogy a Gottsegen Gytirry Orsz6gos Kardiol6giai lnt6zet, mint ajdnlatk6r6 (a

tov6bbiakban: Ajenlatk€r6) 5ltal ,,Hossz(rtAvi keringdstimogat6 Heartware
(LVAD) eszkilz beszerzilse" tlr gyban indf tott

hiriletmdny nhlktili tdw alilsos eli drds i ogalapi a megalapozott.

lnilokol6s

Aj6ntatk6r6 2020. mdrcius 5. napj6n a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezddsei alapi6n

tfijlkoztatta a Klzbeszerulsi Hat6s6go! hogy a Kbl 98. S (2) bekezd6s e) pontja
alapjdn hirdetm6ny n6lktili tfurgyalilsos eljdrdst indft,,HosszitAvikering6stimogat6
Heartware (LVAD) eszkilz beszerzilse" t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6seinek megfelel6en t6jdkoztatta a

Kozbeszerz€siHat6silgot, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lktilit6rgyal6sos eljdr6s
jogalapj6nak alkalm azhat6s6g6t igazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 el6adta, hogy azint1zmdny6ben 2015 6ta kezelt beteg 6llapot6ban srilyos
romlds k0vetkezett be. A beteg 2020 januSr 15-6n srllyos kering6si el6gtelens6ggel
kertilt az Int6zm6ny Intenziv Ter6pi6s R€szleg€re. A beteg stirg6s
szlvtranszplant6ci6s list6ra, illetve azEurotransplant High-Urgent listdra helyez6se

tervezett. A r0vid id6n beliili transzplantdci6 hidnydban a bridge-to-transplantation
indikdci6val hosszabb t6von haszn6lhat6 kering6st6mogat6 eszkoz beiiltet6se
sziiks6ges.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy abeszerezni kivdnt hosszrlt6vf kering6st6mogat6 eszkilz
a tobbi egy6bk6nt el6rhet6 eszkozhdz k6pest klinikailag rendkivtil kiv6teles
tulajdonsdggal rendelkezik. A beteg szempontjilb6l a jelenleg el6rhet6 pump6k
ktizdtt egyediildll6 tulajdons6ga,hogy igynevezett minimalinvazfv m6don - azaz a
szegycsont felvAg6san6lkiil - konnyen beiiltethet6, ezzela sflyosan legyeng0lt beteg
esetdben a rendkiviil kock6zatos infekci6 minimelisra cstlkkenthet6, a beteg tul6l6si
es€lye nagyban ndvelhet6. Az Aj6nlatk6r6 dltal kezelt beteg dllapota m6s t(pusr1

eszkOz betiltetEs6t nem teszi 1ehet6v6.
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Az Aj6nlatk6r6 6ltal becsatolt szakmaiigazolils meger6siti a fentiekben leirtakat.

Ajdnlatk6r6 az orvosszakmai v6lem6ny birtokdban haladdktalanul megtette a
sztiksdges int€zked6seket az eszkozbeszerzls€re. Ennek alfutfumasztAsAra becsatolta
az el6zetes enged€lyeztet6si folyamat dokumentumait.

Fentiekb6l, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l megdllapithat6, hogy a
beszerz€s Ajdnlatk6r6 szitmdra feltEtlentil szi.iks6ges, az ajinlatk6r6 6ltal el6re nem
hthat6 okb6l el661lt rendkiviili stirg6ss6g miatt a nyflt, a meghfv6sos vagy a
t6rgyal6sos elj6r6sra ellirt hat6rid6k nem lennEnek betarthat6ak 6s a rendkiviili
si.irg6ss6get indokol6 kor{ilm6nyek nem erednek az aj6nlatk6r6 mulasztds6b6l,vary
az ajdnlatk1r 6 6ItaI el6id€zett okb6l.

Aj6nlatk6r6 ajilnlatt1telre kiz6r6lag egy gazdas6gi szereplflt hivott fel, mivel a
beszerezni kiv6nt hosszrit6vri kering6st6mogat6 eszkoz kiz6r6lagos hazai
forgalmaz6i jogosultsdgaival a Medtronic Hung6ria Kft. rendelkezik. Aj6nlatk6r6
igazolta a kizar 6lagos forgal maz6ijog fenn6ll6s6t.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez1sre bocsdtott iratokb6l meg6llapithat6,
hogy Aj6nlatk6r6 r1sz1re nem lEtezik m6s, re6lis alternat(va beszerzlsi ig6ny6nek
kiel6g(t6s6re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kovetkezm€nye, hogy
Ajdnlatk€rf a kdzbeszerz1s tArgyilt a versenyt indokolatlanul sztikit6 m6don
hatdrozta meg.

A Kdzbeszerzlsi Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a szi.iks6ges vizsg6latokat
elv0gezte, a vizsgillata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm€ny n6lkiili tdrgyalSsos
elj6rds jogalapj6nak megala pozottsS.ga meg6llapithat6.

]elen dontEst aKozbeszerz€si Hat6s6g Elnoke aKdzbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is
kdzzflteszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2020. m6rcius L3.

a Kdzbeszerz€si Hat6s6g eln0ke
nev6ben 6s megbizilsilb6l:

dr. Kugler Tibor
f .6 osztilly v ezet6, kiadm6ny oz6
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