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DAntAs
hiriletmtny nhlkiili tdrgy al6s o s elj 6rdsr6l

A Kdzbeszerz€si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapitja, hogy a
Semmelweis Egyetem, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatker6) 6ltal "3 Tesla-k6pes
fiilimplantAtumok beszetzflse" t6r gyban inditott

hiriletm4nlt nAlkiili tdw aldsos eli drds i ogalapi a megalap ozott.

lnilokolds

Aj6nlatk6r6 2018. jrinius 28. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezdflse alapjdn tfij€koztarta a

Kozbeszerz6si Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdds c) pontja alapj6n hirdetm6ny
n6lkiili tflrgyalilsos eljdr6st indit u3 Tesla-k6pes fiilimplantitumokbeszetzEse" t6rgyban.

Ajdnlatk6r6 - a r1sz6re megkiildott hiSnyp6tlSsi felhiv6st k6vet6en - a Kbt. 103. S (1)
bekezd6s6nek megfelel6en tilj6koztatta a Kilzbeszerzflsi Hat6s6got valamint csatolta a

hirdetm6ny n€lkiili t6rgyal6sos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6silgdt igazol6
dokumentumokat.

Aiinlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s m(szaki-technikai saj6tossigok miatt kizfu6lag
egy meghatfurozott gazd,asAg1 szerepl6vel, az aj6nlatt6telre felhivott Victofon Kft.-vel (2112
Veresegyhdz, Allomas u.17.) k0thet6 meg.

Aj6nlatk6r6 nyilatkozata 6rtelm6ben a vildgon egyedti16116 a besze rz6s titrgydt khpez| 3
Tesla MRI-k6pes ftilimplantdtum rendszer. Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a fiatal betegek
szilmilra kiemelten fontos, hogy olyan implantdtum keri.iljon betiltet6sre, amelyet 6lettik
sor6n nem sziiks6ges cser6lni. A rohamos technikai fejl6d6st 6s az orvos-szakmai
kdvetelm6nyeket is szem el6tt tartva ktilonos jelent6s€ggel bir, hogy a betiltetett eszklz
MRI-k6pes eszkdz legyen. |elenleg Magyarorsz6,gon a berendez6sek nagyr€sze 1,5 Tesla
m6gneses er6ss€96, azonban az elmrilt 6vek rij beszerz€sei sor6n mdr 3 Tesla m6gneses
er6ss6gti k6sztil6ket v6s6rolt Aj6nlatk6r6,lW a vizsg6latok 3 Tesla er6ssdg6 k6sziil6kben
t0rt6nnek. Aj6nlatk6r6 hangsrllyozta 6s r6szletesen bemutatta, hory 1,5 Tesla-s
implant6tum beiiltet6se felesleges kock6zatokat rejt.

Ajdnlatk6r6 nyilatkozata szerint a fentiekben r6szletezeft.beszerz€siig1nydnek kizSr6lagaz
aj6nlatt€telre felhJvoft gazdasltgi szerepl6 flltalf.orgalmazott k6sziil6kek felelnek meg.
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Meg6llapfthat6, hogy a verseny hidnya nem annak a kovetkezmfinye, hogy Ajdnlatk6r6 a
k6zbeszerzlstlrgyfit a versenyt indokolatlanul sz{iklt6m6don hatfuroztameg.

Ajdnlatk6r6 tdi€koztatdsdban kifejtette, hogy a re6lis alternatlva keres6sdre vonatkoz6
vizsg1latot elv6gezte, 6s arca az eredm6nyre jutott, hogy szdm1ra nem l6tezik re6lis
alternativa a beszer z1si ig1nye kiel6git6s6re.

AKbzbeszetz€siHat6sdg Elnoke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sztiks6gesvizsgillatokat elv1gezte,
a vizsgillata sordn meg6llapftotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili ifurgyalfusor 

"-ryaratjo galapjlnak me galap ozottsdga me gdllapithat6.

|elen dtint6st a Kdzbeszerz1si Hat6sdg Eln6ke a Kozbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is
kozz€teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapesf 2018. jrilius 12.
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