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DiintEs
hiriletminy ndlkiili tdrgy al6so s el rtrdsrdl

A Kdzbeszenflsi Hat6s6g Elndke a kdzbeszerz€sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. t6rv6ny
(a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd€se alapj{n megdllapitja, hogy a Semmeluteis
Egyetem, mint aj5nlatk6r6 (a tovdbbiakban: AjAdatker6) ,,1 db Aaery Spirit
NeurostimulAtor" tdrgydban inditott

hirdetminv nilkiili tdwalilsos eli drds iogalapi a megalaoozott.

Inilokolns

Aj6nlatk6r6 2018. m6jus 2. napjln a Kbt. 103. $ (2) bekezd6se alapjdn, az Elektronikus
Klzbeszerz6si Rendszeren (EKR) kereszttil hjekoztatta a Kdzbeszerz€si Hat6sdgo!
hogy a Kbt.98. S (2) bekezd€s6nek e) pontja alapj6n hirdetm6ny n€lktili tergyal6sos
eljer6st indlt,,1 db Avery Spirit Neurostimul6tor" tdrgyban.

AjSnlatk€r6 a hi6nyp6tlSsi felfuvSst k6vet6en a Kbt. 103. g (2) bekezd6sdnek
megfelel6en tij€koztatta a Kdzbeszerzdsi Hat6sAgot, valamint csatolta a hirdetmdny
ndlkiili t6rgyal6sos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6s6gdt igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatker6 el6adta hogy egy Ajdnlatk6r6 6ltal kezelt beteg sziilet6se 6ta centrdlis
hypoventil6ci6s szindr6m6ban szenved, melynek kdvetkezt6ben l6legeztet€st ig€nyel.
A beteg Sllapot6ban az ut6bbi id6ben gyors roml6s ktivetkezett be.

Aj6nlatk€r6 2018. febru6rjdban tudom6st szerzett arr6l, hogy haz6nkban 2018.
janudrjdt6l el6rhet6 a beszerezni kivSnt eszk6z. A beteg jelenlegi Sllapot6n a beszerz€s
t5l gy 5tk6pez6 rekeszpacemaker beiiltet€sdvel lehet seglteni. A beszerezni 6s a betegbe
beiiltetni kiv6nt eszkiSzhdz a megfelel6 szaktud6s is mostanra 6ll rendelkez6sre.

A beteg csal6dja k6relmet nyfjtott be a Nemzeti Eg1szs6gbiztoslt6si Alapkezellh6z,
amelyben k6rte a besz.erezri kiv6nt eszkdz 6s tartozdkainak, mint
t6rsadalombiztositdsi elj6rdsba nem befogadott elj6r6s egyedi m6lt6nyoss6gi alapon
tdrt6n6 finanszfuoz6sdrt. A Nemzeti Egdszsigbiztositdsi Alapkezell 2018. 6prilis 12.
napjdn kelt hat6rozatlban hozzljdrult az eszkdz 6s tartoz6kainak egyedi
m€lt6nyoss6gi alapon tdrt6n6 finanszfuozds{hoz. A Nemzeti Eg6szs6gbiztositdsi
Alapkezel6 hat6rozat6t a csal6d, mint k6relmez6 rbz1rekiidte meg.
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A beavatkoz6s csak akkor v€gezhet6 el, ha a beteg 6llapota az el6frt kiivetelm6nyeknek
megfelel €s a beavatkozAs v6gz6 szakemberek is rendelkez€sre 6l1rnk.

Aj6rrlatk6r6 az orvosszakmai v€1em6ny becsatol6sdval igazolta, hogy Ajdnlatk6r6 a
Nemzeti Eg6szsdgbiztositdsi Alapkezel6 hat{rozatlnak k6zhezv6tel6t k6vet6en
megtette a betiltet6s el6kflszlt6s6hez sziiksdges int6zked€seket. A 2018. 5;prilis 27.

napjdn kelt orvosszakmai v6lem6ny szerint a betegjelenleg van olyan Sllapotban, hogy
a beavatkoz6s elv6gezhet6 legyen. Ai6nlatk6r6 ennek rnegfelel6en a kijvetkez6
munkanapon, 2018. m6jus 2. napjiln rendkivi.ili si.irg6ss6gre alapitott hirdetm6ny
n6lktili t6rgyaldsos elj6r6st kezdemEnyezett.

Aj6nlatk€r6 ajdnlatt6telre kjz6r6lag egy gazdas6$ szerepl6t hlvott fel, mivel a
haz6nkban 2018. janu6rj6t6l el6rhet6 Avery Spirit rekeszpacemaker kizdr6lagos hazai
lorgalmaz6i jogosults6gaival a Medibis Kft. rendelkezik. Aj6nlatk6r6 igazolta a

kiz6r6lagos forgalmaz6i jog fenn6ll6sdt.

Fentiekbdl, valamint a rendelkez6sre bocsitott iratokb6l megillapithat6, hogy a
beszerzds Ajdnlatk€r6 sz6mera feltetleniil sztiks6ges, az ajdnlatk6r6 5ltal el6re nem
l6that6 okb6l el66llt rendkiviili siirg6se6g miatt a nflt, a meghlvrisos vagy a

trirryal6sos eljdrSsra eldirt hat5rid6k nem lenn6nek betarthat6ak 6s a rendkiviili
siirg6ss6get indokol6 kdrtilm6nyek nem erednek az aieilatk6tf mulasztisib6l,
vagy az ajAnlatk6r6 dltal el6id6zett okb6l.

A K6zbeszeruflsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. $-a alapjdn a sztiks6ges vizsgdlatokat
elv€gezte, a vizsg6lata sor6n megdllapltotta, hogy a hirdetm6ny ndlktili tdrgyal6sos
elj6r6s jogalapj6nak megalapozotts5ga meg6llaplthat6.

Budapest, 2018. m6jus 11.

Fttvo's
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