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Dbntts
hiriletmEny nllkiili tdrgyalAsos elj 6rdsr6l

A Kbzbeszerz1si Hat6s5g Elncike a Kbt. 103. S (4) bekezdEse alapj6n meg5llapltja, hogy az
Allami Eg6szs€gii5yi E[at6 Kiizpont, mint aj6nlatk6r6 (a tovdbbiakban: Ajrinlatk6r6) 6ltal
,,Magyarorszilgi fekv6beteg ell6t6 int6zm6nyek gy6gyszerell6tAsanak biztosit6sa-Gyo-
O772018/KM" t6r gyb an inditott

hiriletming n4lkiili tdtgualilsos eli drds i ogalapia megalapozolt,

lndokolds

Aj6nlatk6r6 2018. febru6r 19. napjdn a Kbt. 103. g (1) bekezd€se alapjdn tdjlkoztatta a
Krizbeszerzesi Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. s (2) bekezd€s a) pontja alapjdn hirdetm6ny
n6lknli targyal6sos eljdrdst indit ,, Magyar orczagl fekv6beteg ellit6 int6zm6nyek
gy 6gy szercllAtds5nak biztositilsa-G,( O -077 /2018/KiN'{' tdrgyban.

Aj6nlatker6 a rlszdre megktildott hi6nyp6tl6si felhiv6st kcivetden a Kbt. 103. S (1)
bekezd6s€nek megfelel6en tdj€koztatta a Kdzbeszerz1si Hat6sdgot, valamint csatolta a
hirdetmdny n6lkuli t6rgyaldsos elj6r6s jogalapjdnak alkalmazhat6sdg6t igazol6
dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a Kbt. 85. S (2) bekezd6sdnek e) pontia szerinti el6felt6telek
fenndllnak, tekintettel arra, hogy az Aj6nlatk6r6 2017 / s 1g0-369111 szemon
,,Magyarorczagi fekv6beteg ellat6 int6zm6nyek gy6gyszerell6tisinak biztositisa-Gyo-
075/2017/KM-62 r6szben" a Kbt. 81. S-a szerinri nyilt eljdrdst folytatott le 6s a megel6z6
elj6rAsl.,II., valamint IV. rdsze az4;rtleft eredm6nytelen , meft az aj6rl,atk6r6 rendelkez6s6re
dll6 anyagi fedezet 6sszege nem volt elegend6 a szerz6d€s megkcit6s6hez az 6rt€kel6s
alapj6n legkedv ez6bb aj6nlatot tett ajdnlattev6vel.

Ajanlatk6r6 a fentiekre tekintettel, a Kbt. 75. S (2) bekezd6s b) pontja alapjfun az elidrds I., II.,
6s IV. r€sz6t eredm6nytelennE nyilv6nitotta , 6s nj, hirdetm6ny n6lktili targyal6sos
kdzbeszerz6si eljdrdst kezdemCny ezett az adott r6szek vonatkozdsdban.
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A rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6, hogy a kbzbeszerz€s feltdtelei
id6k6zben l€nyegesen nem vdltoztak meg.

Ai6nlatk6r6 a tArgyalssra meghivta a rnegel6z6 elj6rds aj6nlattev6it, melyek aj6nlata nem a

Kbt. 73. S (1) bekezdes b) vagy d) pontja alapjen lett 6rv6nytelen €s az aj6nlata megfelelt az

el6irt f ormai kdvetelm6nyeknek.

A gy1gysrerek 6s oroostechnikai eszkizijk kdzbeszerzdsdnek sajdtos szabilyair6l sz6l6 16/2012. (11.

16.) Korm. rendelet 15. S (1) bekezd6se szerint ajdnlatk6r6 a t6rgyalSsra meghivta az adott

hat6anyagra, W6gyszerce vagy indik6ci6ra - a gy6gyszer€szeti 6llamigazgatisi szerv vagy

az Ew6pai BizoltsAg dltal kiadott forgalomba hozatali enged6ly szerinti - valamennyi

szervezetet.

Az eredmEnytelen r6szekre tekintettel az Aj6nl atk6r6 - az adott r6sz vonatkoz6s6ban - 6lhet

a hirdehn€ny n€lkiili t6rgyal6sos eljdrds inditas6nak lehet6s6g€vel a 98. $ (2) bekezd€s a)

pontja szerint.

AK1zbeszerzdsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. $-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat elv6gezte,

a vizsgfulata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n€lkiiLli t6rgyaldsos elj6r6s

j ogalapjdnak me galap o zottsAga me g6llaplthat6.

Jelen d<int€st a KiSzbeszerz€si Hat6s6g Elndke a Kdzbeszeru€si Hat6s6g honlapj6n is

kdzzlteszi a Kbt. 103. $ (4) bekezd6s€nek rnegfelel6en.

Budapest, 2018. mdrcius 2.
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