
Iktat6sz6m: HNT-00059/ 05 / 2f79.

D6ntEs

hiriletmdny nAlkilli tdrgy al6s o s elj drdsr6l

A Kozbeszerzflsi Hat6s6g Elntike akdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2075.6vi CXLIII. ttirv6ny
(a tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n megdllapi\a, hogy azlJzsokiUtcai
K6rh6z, mint ai6nlatkdr6 (a tov6bbiakban: Ajdnlatk6r6) ,,Aquilion CXL-TSX-101A/S
6s Aquilion LB-TSX-207A tipusrl Computer Tomogr6fiis k6sziil6kek teljes k6r{i
karbantartdsa alkatr6szellitdssal, v6kuumtechnikai alkah6szek n6lkiil" tilrgyilban
inditott

hirdetmEny n6lkiili t6rgyalisos elj arie i ogalapj a megalapozott.

Indokol6s

Aj6nlatk6r6 2019. m6rcius 6. napjiln a Kbt. 103. S (1) bekezddse alapjdn tfij€koztatta a
Kbzbeszerz6si Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6sEnek c) pontja alapjdn
hirdetmdny n6lkiiti t6rgyal6sos eljdrdst indft,,Aquilion CXL-TSX-1OIA /S 6s Aquilion
LB-TSX-201A ffpusrl Computer Tomogr6fi6s k6sziil€kek teljes ktirf karbantartdsa
alkatr6szell6t6ssal, v6kuumtechnikai alkatrdszek n6lktif' t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 a r€sz€re megktilddtt hi6nyp6tl6si felhfv6st k6vet6en a Kbt. 103. S (1)
bekezd6s6nek megfelel6en t6j€koztatta aKlzbeszerz€si Hat6s6got, valamint csatolta
a hirdetm6ny n6lktili tdrgyaldsos eljdr6s jogalapj6nak alkalmazhat6s6gdt igazol6
dokumenfumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz1d€sek mfszaki-technikai sajdtoss6gok 6s

kizdr6lagos jog miatt kiz6r6lag egy meghatdrozoft gazdas6$ szerepl6vel, az
aj6nlattdtelre felfuvott VARIOTRADE Kft.-vel (1133 Budapest, Dr6va utca 11.)
kothet6k meg.

A 2073. m6jus 15. napjdn gyilrtott Aquilion CXL-TSX-101A/S 6s Aquilion LB-TSX-
z07At(pusri Computer Tomogrdfi6s k6sztil6kekre vonatkoz6 garanci6lis id6szak 2015.
jfnius 9. napj6n 6rt v6get. Ezen id6tartam alatt nem keriilt sor f6bb alkatrflsz, illetve
v6kuumtechnikai egys6g cser6j6re.

Aj6nlatk6r6 bemutatta, hogy Magyarorszilgon a hivatkozott k6sztil6kek kiz6r6lagos
forgalmaz6ja a VARIOTRADE Kft., amely egyediil 6s kiz6r6lagosan jogosult
6rt6kesiteni €s szewizelni a Canon Medical System eiltal gyArtott berendez6seket 6s

alkatr€szeket.
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Aj6nlatk6r6 bemutatta a re6lis alternaffva hidnya kdr6ben, hogy a k6sziil6kek
karbantartilslhoz, szervizeL€sdhez eredeti, gylri alkatr6szek 6s a gy6rt6 6ltal
feljogosftoLtszakszenviz sziiks6ges, mivel csak a gy6rialkatr6szek rendelkeznek olyan
mtlszaki-technol6giai tulajdons6gokkal, amelyekkel az Aquilion CXL-TSX-1 01 A/ S 6s

az Aquilion LB-TSX-201.A tipusti Computer Tomogr6fiSs k6szi.il6kek biztons6gosan
tizemeltethet6k.

A VARIOTRADE Kft. rendelkezik a hivatkozott berendezEsek kizar6lagos
forgalrnaz6i jog6val Magyarorszilgon, iW attugyi elj6r6son kiviil jelenleg Aj6nlatk6r6
r6sz6re nem l6tezik m6s, re6lis alternativa beszerzflsi ig6ny6nek kiel6git6s6re.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezdsre bocs6tott iratokb6l meg6llap(that6,
hogy Aj6nlatk6r6 r€sz€re nem l6tezik m6s, redlis alternat(va beszerz1si ig6ny6nek
kiel6git6s6re, valamint hogy a verseny hidnya nem annak kiivetkezm1nye, hogy
Aj6nlatkdr6 a kdzbeszerzls tArgydt a versenyt indokolatlanul szfik1t6 m6don
hatAroztameg.

A Kdzbeszerzflsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapj6n a szi.iksdges vizsgdlatokat
elv1gezte, a vizsgillata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkAli t6rgyal6sos
elj6rds jogalapj6nak megalapozottsdga megdllapithat6.

]elen dontest aKdzbeszerz1si Hat6s6g Elndke aKdzbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is
kdzzfiteszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest 2019. m6rcius 1.4.

a K0zbeszerz6si Hat6sdg elntike
nev6ben:
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