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Diintds

hirdetmhny nAlkiili ttugy al6s o s elj drdsrdl

A KozbeszerzflsiHat6sdg Eln0ke a Kbt. 103. S (a) bekezd6se alapj6n meg6llapitja, hogy
a Bajai Szent R6kus K6thAz, mint aj6nlatk&6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal
,, R0ntgen karbantart 6s" t6r gyban inditott

hiriletm4ny ndlktili tdw aldsos eli 6rds i ogalapi a megalap o zott.

lndokolds

Aj6nlatk6r6 2019. jrlnius 27. napjiln a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6sei alapj6n t6j1koztatta
aKdzbeszerz*siHat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd€s c) pontja alapjdn hirdetm6ny
n6lktili tfugy alilsos elj6r6st indit,,Rdntgen karbant art6s" tdrgyban.

Aj6nlatk6r6 - htdnyp6tldsi felh(v6st k6vet6en - a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6seinek
megfelel6en tdj6koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny
n6lkiili tArgyalilsos elj6rSs jogalapj6nak alkalmazhat6silgiltigazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk€r 6 igazolta, hory a szerz6dflskizSr6lagos jogok v6delme miatt kizfir6lag egy
meghat6rozoft gazdas5gi szerepl6vel, az ajilnlatt€telre felhivott Silver Wood - IT Kft.-
vel k0thet6 meg.

Ajdnlatk6r6 tAj€koztatdsa szerint az illtala haszndlt AGFA berendez6sek gy6rt6ja
(AGFA Healthcare N.V.) hivatalos magyarorszil$k6pviselet€nek (Agfa Egflszs€gngyi
MagyarorszilgKft.) nyilatkozata alapjdn Magyarorszilgonkiz6r6laga Silver Wood -
IT Kft. jogosult a gyilrt6 eszkdzeinekszewizel6s6re.

Aj6nlatk6r6 akilzte 6s a Silver Wood - IT Kft. k6z0tt 2018. mdrcius 1. napj6n l6trej6tt
szerzfid1ssel igazolta, hogy jelenleg olyan term6keket haszn6l, melyek 6rt6keslt6s6re
6s szewizel6sdre kizdr6lag a nevezett gazdasilgp szerepl6 jogosult.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hory az ajilnlaftfitelre felhivott gazdasdgi szercpI6 kiz6r6lagos
jogaatarryibeszerz€s valamennyi elem6re 6s aszerz6d6s teljes id6tartamdra kiterjed.

Aj6nlatk6r6 a re6lis alternat(va hidnya k6r6ben el6adta, hogya jelen elj6r6ssal Erintett
eszkozdket - melyekre n6zve a karbantartilsi szerz6d6st megkdtni kivdnja - eur6pai
uni6s forr6sb6l, a TIOP-2.2.6-12/78-2073-0043 azonosft6szilm(r projekt keret6ben
szereztebe, azoktan1zve - elidegenit6stik tilalma mellett - fenntart6si kOtelezetts6ge
van. Ezen tflmen6en Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a jelen beszerz€s tfurgyilt k€pez6
eszk0z0k 6rt6ke jelent6sen meghaladja a jelen beszerz1s 6rt6k6t, IW a karbantart6si,
javit6si dtlagkolts6gek nem esnek egy nagysdgrendbe eW njbeszerz€s 6rt6k6vel.
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Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezdsre bocsdtott iratokb6l meg6llapfthat6,
hogy Aj6nlatk6r6 r1szfire nem ldtezik m6s, re6lis alternativa beszerz6si ig€nydnek
kiel6git6s6re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kdvetkezmfinye, hogy
Aj6nlatk6r6 a k0zbeszerz1stfirgyiltaversenyt indokolatlanul sztikit6 m6don hatfirozta
meg.

A Kozbeszerzflsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiks6ges vizsgllatokat
elv6gezte, a vizsgillata sordn meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lktili tdrgyal6sos
elj6rds jogalapj6nak megalapo zottsilga megdllapithat6.

felen dontdst a Klzbeszeru1si Hat6s6g Elntike az Elektronikus Ktizbeszerzlsi
Rendszerben 6s a Kdzbeszerz€si Hat6s6g honlapjdn is klzz1teszi.

Budapesf 2019. jrllius 3.

a K0zbeszerz6si Hat6sdg eln6ke
nev6ben 6s megblzdsilb6l:

'D-l^"-fu.J d^ 6*u k J@U"-

dr. Kugler Tibor 't-
f6 osztlly v ezet6, kiadmdnyoz6
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