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DOntAs
hirdetm4ny ndlkilli tdrgy alilsos elj 6rdsr6l

A K6zbeszerzdsi Hat6s6g Eln6ke akdzbeszerz6sekr6I sz6l6 2075.6vi CXLil. t6rv6ny
(a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapltla, hogy a Semmelweis
Egyetem, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk€r6) ,,35 db intenziv terdpiis
berendez6s (Hamilton Medical G5, Hamilton Raphael 6s Hamilton Galileo)
karbantartisa, telies k6rii javitisa €s alkatr6sz ellitisa" tilrgybart indftott

hiriletmdny ndlkiili hrtW alilsos eli 6rds i ogalapi a megalapozott.

lnilokolds

Ajdnlatk6r 6 2}lg.februdr 25. napjilna Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n t6j6koztatta a
K0zbeszerz€si Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s6nek c) pontja alapj6n
hirdetm€ny n6lkilli tdrgyaldsos elj6r6st indit ,,35 db intenzfv terdpids berendez6s
(Hamilton Medical G5, Hamilton Raphael 6s Hamilton Galileo) karbantart6sa, teljes
korii javitdsa 6s alkatr6sz ell6t6sa" tdrgyban.

Ajdnlatk6r6 a hi6nyp6tl6si felhivdst k0vet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6sdnek
megfelel6en tdjEkoztatta a Kilzbeszerz6si Hat6silgot, valamint csatolta a hirdetm6ny
n6lkiili t6rgyal6sos eljdr6s jogalapj6nak alkalmazhat6silgfitigazol0 dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a szerzfid€s kiz6r6lagos jog miatt kiz5rr6lag eW
meghat6rozoltgazdaslgSszerepl6vel, az ajdnlatt6telre felhivott Anamed Kft.-vel (11,M
Budapest, K6szegutca 29.) k6thet6 meg.

AjAnlatk6r6 2013. 6vben hat ftszb6l el[6, nyilt ktizbeszerzfisi elj6r6s keret€ben 433
darab intenziv betegelldt1si eszklzt, ktiztiik 35 darab I€legeztet6 g6pet szerzett be,
amelyeket az Anamed Kft. a gyilrt6, Hamilton Medical AG kiz6r6lagos
magyarorszilgSf.orgalmaz6ja 6s szewize - sz6llltott le. A l6legeztet6 g6pek megfelel6
milk0d€s6hez tovdbbi term6ktdmogatds (karbantart6s 6s javft6s) szi.iks6ges annak
6rdek6bery hogy a l6legeztet6 g6pek a lehet6 leghosszabb ideig k6pesek legyenek a
feladataikat ell6tni, a funkci6k6pess6g0ket meg6rizni.
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Ajdnlatk€rf igazolta,hory karbantart6s sordn kizfur6lag a Hamilton Medical AG 6ltal
gyilrtoIt, az Anamed Kft. 6ltal szilllitott 6s beszerelt alkatr6szek haszn6lhat6k fel a
berendezEsek speci6lis mflszaki tartalma, valamint akizfir6lagos jog miatt.

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a berendez€s hazai forgalmaz6i 6s szewizszolg6ltat6i
jogaival kizfu6lagaz Anamed Kft. rendelkezk,lgy aszerz6d€s a fenndll6kizfu6lagos
jogok miatt kiz6r6lagaz ajfunlattfltelre felhivott gazdas6gSszerepl6vel kilthet6 meg.

Ajdnlatk6r6 a kiz6r6lagos jogok fenn6ll6sdt az ajlnlatt6telre felhfvott gazdas6$
szercpl6 kizilr 6lagoss6gi nyilatkozat6nak becsatolSsdval meger6sitette.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocsdtott iratokb6l meg6llaplthat6,
hogy Ajdnlatk6r6 r1szfire nem lEtezik m6s, re6lis alternatfva beszerz6si ig6ny6nek
kiel6gft6s6re, valamint, hogy a verseny hidnya nem annak kdvetkezm6nye, hogy
Ajdnlatk6r6 a kdzbeszerz€stilrgyAta versenyt indokolatlanul szfiklt6 m6don hatArozta
meg.

A K0zbeszerz$si Hat6s6g Elntike a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiks6ges vizsgillatokat
etv1gezte, a vizsgillata sor6n meg6llap(totta, hogy a hirdetmdny n6lkiili tdrgyal6sos
eljdr6s jogalapj6nak megalap ozortsilga megdllapithat6.

jelen d6nt€st aKdzbeszerz€si Hat6s6g Elnoke aKlzbeszeru€si Hat6s6g honlapjdn is
kilzzfiteszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s€nek megfelel6en.

Budapest, 2019. m6rcius 7.

a Ktizbeszerzflsi Hat6sig eln6ke
nev6ben:
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dr. Kugler Tibor
f .6 osztlly v ezet6, kiadmdnyoz6
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