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Döntés 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról 

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy az Uzsoki Utcai Kórház, mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Siemens YSIO felvételi röntgen berendezéshez vezeték nélküli 
detektor csere” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. szeptember 2. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdése c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást 
indít „Siemens YSIO felvételi röntgen berendezéshez vezeték nélküli detektor csere” tárgyban. 

Ajánlatkérő a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, 
valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló 
dokumentumokat. 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jog védelme miatt kizárólag egy meghatározott 
gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatérő csatolta a gyártó cég, valamint az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő által kiállított kizárólagossági nyilatkozatokat. 

Ajánlatkérő előadta, hogy 2015-ben szerezte be az RT001-es alleltárszámú, YSIO felvételi röntgen 
készüléket. A röntgen berendezéshez, csak a „Pixium FE3543pR” típusú vezeték nélküli detektor 
illeszthető. A detektor illesztéséhez, valamint kalibrálásához szükséges szoftvert Magyarországon csak 
az ajánlattételre felhívott gazdasági társaság tudja biztosítani, amely kizárólag így kompatibilis a gyártó 
által telepített detektoron lévő firmware-el, ezáltal a komplett röntgen berendezéssel. 

A berendezés gyártójának nyilatkozata szerint az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult 
Magyarország területén a szerződésben foglalt termékek megajánlására, közvetítésére, értékesítésére, 
továbbá jogosult arra, hogy a szerződéses területen saját hatáskörén belül pályázati kiírásokat és 
ajánlatkéréseket vegyen át intézményi, vállalati és magán ügyfelektől, valamint arra, hogy a megfelelő 
ajánlatokat adja. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő nyilatkozata szerint Magyarország 
területén csak ő jogosult a detektor illesztéséhez és kalibrálásához szükséges szoftver forgalmazására. 

A reális alternatíva hiánya körében továbbá Ajánlatkérő bemutatta, hogy más típusú detektor a 
röntgenkészülékhez nem illeszthető, nem kalibrálható, azaz más típusú detektor használata esetén a 
detektor nem lenne képes kommunikációra a röntgenkészülékkel, továbbá a beszerzés tárgyát képező 
detektort kizárólag az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő forgalmazza. 

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítható, hogy Ajánlatkérő 
részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint, hogy a verseny 
hiánya nem annak következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul 
szűkítő módon határozta meg. 
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A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezte, a 
vizsgálata során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának 
megalapozottsága megállapítható.   

A fentiekből megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési 
igényének kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak következménye, hogy Ajánlatkérő a 
közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg. 

Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi a Kbt. 
103. § (4) bekezdésének megfelelően. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban  

 
Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 
Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

 
a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében és megbízásából: 
 
 
 
 

dr. Szeiffert Gabriella 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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