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Ddntds
hirdetminy ndlktili tdrgyalhsos elj dLrdsril

A Kdzbeszerz,lsi Hat6s6g Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n megdtlapitja, hogy a
P6csi Tudom6nyegyetem, mint ajdnlatk6r6 (a tovdbbiakban: Ai6nlatk6r6) 6ltal ,,Motoizdlt
inzterz 3D-SMD mikroszkjp 6s a FEMTO 3D-SMD mikroszk1phoz egy szoftuercsomag beszerzise

GIN OP-2.3.3-1 5-201 6-00030 jelil pdlydzat keretiben" t6r gyban inditott

hirdetminy nilkiili tdrwaldsos eli drdrs j oqalapja megalapozott.

Inilokolds

Az Aj6nlatk6r6 2018. lebrulr 22. nap16n a Kbt. 103. g (1) bekezddse alapjdn tdidkoztatta a
KiSzbeszerzdsi Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S @ bekeztldsdnek c) pontja alapjdn hirdetm€ny
n6lkiili t6rgyaldsos eljdr6st indit,,Motoizdlt inaerz 3D-SMD mikroszk6p 6s a FEMTO 3D-SMD
mikroszkophoz egy szoftttercsomag beszerzdse GINOP-2.3.3-75-2016-00030 jelii pdlydzat keretiben"
tArgyban.

Ajdnlatk€r6 a reszete megkiildcitt hiSnyp6tldsi felhiv6st k6vet6en a Kbt. 103. g (1)

bekezd6s6nek megfelel6en tdtj1koztafta a Kilzbeszerzlsi Hat6sdgot, valamint csatolta a
hirdetmEny n€lki.ili t6rgyal6sos eljdrds jogalapjdnak alkalmazhat6sdg6t igazol6
dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a GINOP-2.3.3-1.5-201.6-00030 sz6mri projekt 5ltal elvdrt szakmai
kdvetelmdnyeket kizar6lag a beszerezni kivSnt mikroszk6p tudja csak teliesiteni, mivel a
kis6rletekben elengedhetetlen ,,Roller Coaster" technol6gi6jri mikroszk6pot mindrissze az
aj6nlatt6telre felhivott gazdasigi szercp16 forgalmaz a vil6gon. A ,,RollerCoaster"
technol6gia a mikroszk6p gyArt6ja 5ltal szabadalrnaztatott technol6gia, amely egyediil6ll6
m6don k€pes a vizsg6latokhoz sztiks6ges molekuldris 3 dimenzi6s kdpalkot6sra. EzSltal a
liziol6glAs folyamatok 6s a betegs6gek molekul6ris mechanizmusai tiszt|zhat6vA v5lnak.
Ezen vizsg6latoknak az elv6gz6se ajdnlatk6r6 t6j6koztat6sa szerint elengedhetetlen a
p6ly6zatban r€szvev6 kutat6k sz6mita, tov6bb6 kiemelte, hogy a projekt legfontosabb
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elvdrt szakmai k6vetelm6nyei t kiz6r6lag az aj6nlattdtelre felhivott gazdasAgi szerepl6 6ltal
feilesztett rendszer k€pes teljesiteni.

AjSrrlatk6r6 piackutatdst v6gzett beszerz1se el6tt, mely sordn megkereste a legjelent6sebb

fluoreszcencens mikroszk6pot gy6rt6 c6geket, azonban a megkeresett c6gek kdziil az

ajdnlatt6telre felhivott gazdas6,$ szerepl6 az egyetlery amely 3D egyedi molekula

detekci6ra k6pes 6s a kis6rletekben elengedhetetlen 3D szkennel6sre k€pes ,,Roller Coaster"

technol6gi6jri mikroszk6pot gy6rt 6s forgalmaz.

AjSrrlatker6 rendelkez6sre bocs6totta a Tdmogat6si Szerz6dflst, amely konkr6tan nevesiti a

3D-SMD mikroszk6pot, valamint a mikroszk6p taszn|lat{hoz sztiks6ges szoftvert, rnint a
projekt keret6ben beszerzend6 eszkcizoket.

Aj6nlatk6r6 iga zolla, hogy a szerz6dlskizilr6lagos jogok miattkiztu6lag egy meghattuozott

gazdas6,$ szerepl6vel, az aj6nlatt6telre felhivott Femtonics Kutat6 6s Fejleszt6 Kft.-vel
kdthet6 meg, tekintettel arra, hogy az ajdnlatt6telre felhlvott gazdasAgi szerepl6 a ,,Roller
Coaster" technol6gia kiz6r 6lagos f or galr::raz6ja.

Aj6n1atk6r6 fentiek igazol6sdra becsatolta az ajdrdatt6telre felhivott gazdas{gl szerepl6

kizdr6lagoss6gi nyilatkozatdt, valamint az eszkdz 6ltal alkalmazott technol6gia szabadalmi

okiratdt is.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6, hogy

Ajdnlatkdr6 r6sz6re nem l6tezik m5s, re6lis alternatlv a beszerzflsi ig6ny6nek kiel6git6s€re,

valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kdvetkezm6nye, hogy Ajdnlatk€r6 a

kdzbeszerzls tSrgydt a versenyt indokolatlanul sz{ik1t6 m6don hatSrozta meg.

AKdzbeszerz€si Hat6sdg Eln6ke a Kbt. 189. $-a alapj6n a sziiksEges vizsg6latokat elv6gezte,

a vizsg lata sorSn meg6llapltotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiiLli targyal6sos eljdrds

jogalapjdnak me galapozofts6ga megdllapithat6.

felen ddnt6st a Kbzbeszerz€si Hat6sdg Elndke a Kdzbeszerz€si Hat6sdg honlapi6n is

kdzz6teszi a 103. S (4) bekezdesdnek megfelel6en.

Budapest, 2018. m6rcius 6. --i
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