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Diintds

hiriletmeny ndlktili tdrgy al6s o s elj tudsr 6l

A Ktizbeszerz€si Hat6s6g Eln0ke akilzbeszerzflsekr6lsz6l620li.6vi CXLIII. t6rv6ny
(a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapfga,hogy a D6l-pesti
Centrumk6rhilz - OtszAgos Hematol6giai 6s Infektol6giai lnt0zet, mint aj6nlatk&6
(a tov6bbiakban: Ajdnlatk6r6) ,,Ldb PCR+tartoz6k 6s NGS beszetz6s2rilszben(9931"
tilrgyflban indftott

hirdetmGny n6lktili tturyalisog eli eris iogalapi a megalapozott.

Indokolis

Ajdnlatk6r6 2079. februdr 27. napjln a Kbt. 103. S (1) bekezdCse alapj6n tfij€koztatta a
K0zbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s6nek c) pontja alapjdn
hirdetm6ny n6lkiili ttugyalilsos elj6rdst ind1t,,1. db PCR+tartoz€k6s NGS beszerz€s2
r6szben (993)" tfurgyban.

Ajdnlatk6r6 a rflsz6re megktildOtt hi6nyp6tl6si felhlvdst kiivet6en a Kbt. 103. S (1)
bekezddsEnek megfelel6en t6j6k oztatta a Klzfuszerzilsi Hat6s6got, valamint csatolta
a hirdetm6ny n6lkiili tSrgyalilsos eljdrds jogalapjdnak alkalmazhat6s6g6t igazol6
dokumenfumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerufid€sek m{lszaki-technikai sajdtoss6gok 6s
kizAr6Lagos jog miatt kizfu6lag k6t meghatdrozott gazdasilgS szerepl6vel, az
aj6nlatt6telre felhivott Bio-Rad MagyarorszilgKft.-vel (1082 Budapest, Fut6 rftca 47-
53.), valamint a GeneTICA Kft.-vel (2310 Szigetszentrnikl6s, Gy6ri Ot 33.) kothet6k
meg.

Aj6nlatk6r6 az NVKP 16-1-2016-0005 azonosit6szilmi,,Kiemelked6 halillozfusi
kockdzattal jtu6 betegs6gek gy6gyltds6nak eredm6nyess6g6t l6nyegesen javit6
nemzeti program: Nemzeti innov6ci6s onkogenomikai €s precizi6s onkoterdpids
program elind(t6sa 6s kapcsol6d6 technol6giek integr6lt fejlesztdse" megnevezls{l
projekt keret6ben sikeres p6ly6zatot nyrljtott be.

Aj6nlatk6r6 a projekt keret6ben elv6gzend6 feladatok alapjdn hatdrozta meg a
kdzbeszerzfls t6rgyilL Aj6nlatk6r6 r€szletesen bemutatta azokat az
alapkdvetelm6nyeket, mint mtiszaki-technikai saj6toss6gokat, amelyek a projekt
c6ljainak el6r6s6hez n6lkiiLltizheteflenek. Aj6nlatk6r6 a beszerz1st megel6z6
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piackutat6s eredmdnyek6nt meg5llap(totta 6s bemutatta, hogy a kutat6shoz
n6lktil0zhetetlen minimumkovetelm6nyeket kiz6r6lagaBio-Rad QX200rv AutoDGrM
DropletDigitalru PCR System, valamint az Illumina MiSeq k6sziil6k teljesiti.

Magyaror szilgona Bio-Rad QX200ru AutoDGru Droplet DigitaFu PCR System term6k
kiztu6lagos forgalmaz6ja a Bio-Rad MagyarorszAg KIt., az Illumina MiSeq eszkiizl
pedig a GeneTICA Kft. Aj6nlatk€r6 bemutatta, hory a hivatkozott term6kek
vonatkoz6s6ban az aj6nlatt6telre felhivott gazdasilgi szerepl6k rendelkeznek
kiz6r6lagos joggal.

Aj6nlatk6r6 bemutatta a re6lis alternaffva hidnya kdr6ben, hogy a projekt
megval6sit6s6hoz a fent hivatkozott eszk6zok sziiks6gesek, mivel csak ezek
rendelkeznek olyan m{lszaki-technol6giai tulajdons6gokkal, amelyek megfelelnek az
elv6rt ig6nyeknek.

A Bio-Rad MagyaroszilgKft., valamint a GeneTICA Kft. rendelkezik a hivatkozott
eszkdzok kizfu6lagos forgalmaz6i jog6val Magyarorszilgon, IW a t6rgyi eljdr6son
kiviil jelenleg Ajdnlatk6r6 r€sz€re nem l6tezik m6s, re6lis alternat(va beszerz1si
ig6ny6nek kiel6git6s6re.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez€sre bocs6tott iratokb6l megdllapithat6,
hogy Aj6nlatk6r6 rflszdre nem l6tezik m6s, re6lis alternativa beszerz1si ig6ny6nek
kiel6gft6s6re, valamint hogy a verseny hiSnya nem annak kOvetkezmfinye, hogy
Aj6nlatk6r6 a kilzbeszeru€s tArgyAt a versenyt indokolatlanul sz{1kit6 m6don
hatlroztameg.

A Kdzbeszerzflsi Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapjdn a szi.iks6ges vizsg6latokat
elv€gezte, a vizsg6Iata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos
elj6rds jogalapj6nak megalap ozottsilga megdllap(that6.

|elen d6nt6st aKdzbeszerzlsi Hat6sdg Elndke aKdzbeszerzlsi Hat6s6g honlapj6n is
kdzz€teszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2019. mdrcius 6.

a Kbzb eszerzflsi Hat6sig eln0ke
nev6ben:
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