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A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a kozbeszerzdsekrdl sz6l6 2015. 6vi CXLlll. toru1ny (a

tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se atapj5n meg6ttapitja, hogy a Semmelweis
Egyetem aj5ntatk616 (a tov6bbiakban: Aj5ntatk616) ,,TEteles elszdmotds0 kiils6,
mechonikus keringAstdmogoti (mfiszfv) eszkdzdk beszerzAse o Vdrosmojorisziv- 6s
Ergy6gydszati Ktiniko r4sz1re" t6rgyban inditott

h i rd et m 6 n y n 6 I kti I i t d rg ya Id s os e li d rd s j og o lo pj o m e g a la pozott.

Indokolds

Ajdntatk6r6 2017. iryrilis 5. napj6n a Kbt. 103. S (2) bet<ezO6se atapj5n t5l6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s6nek a) pontja atapj5n hirdetm6ny
n6tk0ti t5rgyal6sos etl5r5st indit ,Tdteles elszdmoldsl k0b6, mechanikus keringdstdmogat6
(mtsziv) eszkozok beszerzdse a Vdrosmojori Sziv- 6s Ergy6gydszati Kliniko rdszdre't5rgyban.

Aj5ntatk6rS a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfetet6en tili6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s5got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tk0ti tdrgyat5sos etj5r5s jogatapj5nak
alkatmazhat6s5g6t igazo[6 dokumentumokat.

Aidnlatkdr6 igozolto, hogy o Kbt. 85. I (2) bekezd1sdnek e) pontjo szerinti el1fettdtetek
fenndllnok, vagyis megetSz6teg a nyitt vagy meghiv5sos etjSr6s az6rt tett eredm6nyteten,
mert kiz5r6tag 6rv6nyteten ajdntatokat nyfjtottak be, iltetve az etj5r5s a 75. S (2) bekezd6s
b) pontla atapjSn 0gy tett eredm6nyteten, hogy az etjdr5sban beny0jtott minden ai5ntat
meghaladta az ai6nlatk|r6 rendetkez6s6re 5tt6 anyagi fedezet osszeg6t.

A Semmelweis Egyetem 2016. augusztus 1. napj6n a Kbt.81. S (1) bekezd6se atapj5n nyitt
kozbeszerz6si eti5r6st inditott ,,T6tetes elsz5motds0 kuts6, mechanikus kering6st6mogat6
(m0sziv) eszkozok beszerz6se a VSrosmajori Sziv-6s Ergy6gy5szati Ktinika 16sz6re'
tSrgyban, osszesen 6 r6szben, amety al6ntati fethiv6sa 2016/5 L48-2674L3, ittetve KE

9002/2016 szSmon jetent meg. Az etj6r6s 2017. febru5r 15. napj5n z5rutt te, amety
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eredm6nyek6nt az I., 2., 4.6s 5. r6sz - aj6ntatk6r6 Sttat r6szletesen bemutatott okokb6t
eredm6nyteten tett. Azt.2.6s 4. r6szekben 1-1 aj6ntat 6rkezett, amelyek 6rv6nytelen lettek
a Kbt. 73. S (1) bekezd6s e) pontja atapj5n. A 5. r6szben 2 aj5ntat 6rkezett, amely kozil az

egyik 6rv6nyteten tett a Kbt. 73. S (1) bekezd6s e) pontja atapl6n, a mSsik ai6ntattev6 ai6ntata
6rv6nyes, de az 5. r6sz eredm6nyteten tett a Kbt. 75. S (2) bekezd6s b) ponti5ra tekintettet,
mert a rendelkez6s6re 6tt6 anyagi fedezet osszege nem elegend6 a szerz6d6s
megkot6s6h ez az 6n6ket6s atapj6n tegkedvez6bb aj6ntatot tett ai5ntattev6ve[. Az el6zm6nyi
etjSr5s eredm6nyteten r6szei ker0tnek ism6tetten kiir5sra jeten kozbeszerz6si eti6r6s
keret6ben 4 r6szben.

A rendetkez6sre bocs6tott iratokb6t meg5ttapithat6, hogy a kozbeszerzds felt6telei id1kozben

l1nyegesen nem v6ltoztok meg.

Aj6ntatk6r6 igazotta, hogy o tdrgyaldsra meghivto o megel1zd elidr1s mindazon 6s csok ozon

ajdnlottevdit, amelyek ajdnlato nem o 73. E (1) bekezdds b) vagy d) pontia alopidn hrvinytelen

6s az ajdnlatuk megfelelt az el6irt formoi kovetelmdnyeknek.

Az aj6ntatk6rS a Kbt. 70. S (1) bekezd6se atapiSn etv6gezte az al5ntatok b(r5tat5t. Az

eredm6nyteten elj5r6sra tekintettet az aj6ntatk6r6 6thet a hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyat5sos

etj5r5s indit5s6nak tehet6s6g6vet a 98. S (2) bekezd6s a) pontia szerint.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj5n a szuks6ges vizsg5latokat

etv6gezte, a vizsg5tata sor5n meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkuti t5rgyal6sos etjSr5s

jogatapjSnak megalapozotts5ga meg6ttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a

kozz6teszia 103. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

Budapest, 2017. 6pritis 20.

Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapi5n is
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