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TdjEkoztot6
hirdetmdny ndlkiili tdrgyolfisos eljdrdsr6l o Kbt. 103. g (4) be*eza1se olopjdn

A K6zbeszerz6si Hat6s6g Eln6ke meg6ttapitja , hogy az at5bbi, rendkivOti s0rg6ss6gre atapitott

hirdetmdny ndlkiili tdrgyoldsos e(i6rds iogatopio megalapozon.

A Pdcsi Tudomdnyegyetem (a tov6bbiakban: Aj5nlatk6r6) 2016. februSr 17. napi6n a Kbt. 103. S
(2) nelezO6se alapj5n t6j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6got hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e.)
pontja alapiSn hirdetm6ny n6tktili tSrgyatdsos eljdr5st indit ,Sorils gy6gyszer beszerzdse"
tdrgyban.

Al5ntatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetel6en tdj6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s6got, valamint csatolta a rendkivrjti surg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6tkuli t5rgyalSsos
elj6r6s jogalapj5nak alkalmazhat6s6g6t igazot6 dokumentumokat.

A K6zbeszerz6si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a atapj6n a szOks6ges vizsg5tatokat elv6gezte, a

vizsg5lata sor6n megdttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tktiti tdrgyatdsos eljSr6s jogatapjdnak
megalapozotts6ga megSllapithat6.

Jeten d6nt6st a Kdzbeszerz6si Hat6s6g Elndke a K6zbeszerz6si Hat6sdg hontapj6n is k6zz6teszi
a 103. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

lndoko16s

A Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontia szerinti jogatap abban az esetben alkatmazhat6, amennyiben a
t6rv6nyben foglatt vatamennyi fett6tel tetjesrJta beszerz6s t5rgya vonatkoz6sdban:

1026 Budapest, Riad6
utca 5. .:
1525 Budapest, Pi. 166.
www.kozbeszerzes.hv
E-mail: hnt@kt.hu

Telefon: +36 I 882-8502
Fax: +36 I 882-8503



1. a beszerz6s feltdtlenhl szhksdges,mivel
2. az aj5ntatk6r6 6ttat el6re nem ldthat6 okb6l elfidllt
3. rendkiv1li shrgdssig miatt
4. a nyilt, o meghivdsos vagy o tdrgyal1sos eljdrdsra el1irt hotdrid6k nem lenndnek

betorthot6ak 6s

5. a rendkivuti surg6ss6get indoko16 korAhdnyek nem 0z ojdnlotkdr6 mulosztdsdbdl vogy oz

ajdnlotkdri dltol el6iddzett okb6l erednek.

Rdszletes indoko16s:

1.

Fett6tten szriks6gess6get megatapoz6 korutm6nyk6nt az Aj5ntatk6r6 el6adta, hogy a P6csi

Tudom5nyegyetem ll. sz. Belgy6gySszati Ktinik5n kezelt egyik beteg6n6l atypusos hemolytikus-

uraemias szind16ma igazol6dott, metynek ett5t5sdra csak eculizumab (Soliris 300 mg

infi0zi6hoz) kezet6s johet sz6ba. Az AjSnlatk616 et6adta, hogy a gy6gyszer a beteg Sltapot5n

jetent6sen javithat, tov6bb5 a v5rhat6 gyors 6ttapotromt6st is megakad5tyozhatia. Emetlett a

Soliris gy6gyszer maqyarorszitgi kiz6r6l,agos forgatmaz6ia az ai6nlatt6tetre fethivott gazdas5gi

szerep16, a forgatmaz6 e116lsz6t6 nyitatkozatdtaz AjSntatk616 megfetet6en csatolta.

?.-3.
A rendkivrili surg6ss6g kapcsSn Aj5ntatk6r6 et6adta, hogy a P6csi Tudomdnyegyetem Ktinikai

Kozpont ll. sz5m0 Betgy6gy6szati Klinika 6s Nephrot6giai Centrum klinika igazgat6i6nak 2016.

februSr 17. napjdn kelt tevet6ben a beteg nagyon rossz, kritikus 5ltapot516l nyilatkozott. Eszerint

az eculizumab (Sotiris 300 mg inf0zi6hoz) kezet6s 6tetment6 tehet 6s a beteg vesem0k6d6s6nek

megment6se 6rdek6ben az ettSt6s megkezd6se rendkiv0l sUrg6s. A kor0tm6nyekb6l

egy6rtetm0en k6vetkezik, hogy a rendkfvuti siirg6ss6get indokot6 hetyzet az Ai5ntatk616 5ttat

e[6re nem t6that6 okb6t 5ttt et6.

4.

AiSnlatk6r6nek nincs rShat6sa a beteg 6ttapot6ra, ebb6t kdvetkez6en a rendkfvtlli stjrg6ss6g nem

az Ajdnlatk616 mulaszt6s5b6t ered.

5.

Az Aj6ntatk616 et6adta, hogy tekintetteI a betegs6g jette96re 6s a beteg rossz 6ltapotSra, tovdbb5

a keze[6s 6tetment6 vott6ra a nyitt, meghiv5sos, vagy hirdetm6ny k6zz6t6tel6vet indut6

tdrgyal5sos etj5r5sban ir5nyad6 hat6rid6k nem tarthat6k be.

Budapest, 2016. mSjus 2.
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