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Diintds
hirdetmhny nClkiili tdrgy alds o s elj 6rdsr6l

A Kdzbeszerzfisi Hat6s6g Elndke akozbeszerz€sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. torveny
(a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (a) bekezdlse alapjiln meg6llapftja, hogy a Semmelweis
Egyetem, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: AjAnlatk6r6) ,,1 db Aaery Spirit
N eurostimuldtor Il." tdr gy 6ban inditott

hiriletm0ny ndlkiili tdw al6s os eli 6rds i o galapi a megalap o zott.

lnilokolds

Ajdnlatk6r62018.jr1lius l7.napjdna Kbt. 103. S (2)bekezd6se alapjdry az Elektronikus
Kdzbeszerz6si Rendszeren (EKR) kereszti.il tfljilkoztatta a Kozbeszerzlsi Hat6s6go!
hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd€sdnek c) 6s e) pontjai alapjfun hirdetrn6ny n61kiili
tdrgyal6sos eljdr6st indit ,,1, db Avery Spirit Neurostimuldtor ll." tfurgyban.

Aj6nlatk6r6 a hi6nyp6fl6si fellrIv6st kdvet6en a Kbt. 103. S (2) bekezd6s6nek
megfelel6en tdjflkoztatta a Klzbeszerz6siHat6s6got, valamint csatolta a hirdetrndny
n6lkiili t6rgyaldsos eljdrds jogalapj6nak alkalmazhat6silgdtigazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy egy Ajenlatk6r6 altal kezelt beteg neuromyelitis optica
spektrum betegs6g csoportba sorolhat6 k6rk6pben szenved, amely 2017. decembere
6ta okoz n6la l€gzlsi el6gtelens6geket. A beszerzls tfurgydt k6pez6 neurostimul6tor
betiltet6s6vel a beteg gepi l6legeztet6se megsztintethet6 lenne 6s a beteg
neurorehabilit6ci6ja megkezd6dhetne.

Aj6nlatk6r6 tudomilst szerzett arr61, hogy mfur hazilrnkban is el6rhet6 a beszerezni
kfvdnt eszkoz, amellyel a beteg jelenlegi 6llapotdn segiteni lehet. A beszerezri 6s a
betegbe beiiltetni kiv6nt eszklzhiiz a megfelel6 szaktud6s is rendelkez6sre dll.

A beteg csal6dja k6relmet nyrljtott be a Nemzeti Eg6szs€gbiztositfusi Alapkezel6hdz,
amelyben k6rte a beszerczri kivdnt eszklz 6s tartoz6kainak, mint
tdrsadalombiztositilsi eljdr6sba nem befogadott elj6r6s egyedi m6lt6nyoss6gi alapon
tort6n6 finanszirozilsilt. A Nemzett Eg1szslgbiztosltdsi Alapkezel6 2078. jrinius 6.
napjdn kelt hatlrozatitban hozz6j6rult az eszklz 6s tartoz6kainak egyedi
m6ltdnyoss6gi alapon t0rt6n6 finanszirozilsdhoz. A Nemzeti Eg6szs€gbiztositfusi
Alapkezel6hatlrozatdt a csa16d, mint k1reImez6 rlsz€re ktildte meg.
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A beavatkoz6s csak akkor v6gezhet6 el, ha a beteg 6llapota azel6irtkovetelm6nyeknek
megfelel6s a beavatkozdst v6gz6 szakemberek is rendelkez€sre 6l1nak.

Aj6nlatk6r6 az owosszakmai v6lem6ny becsatol6s|val igazolta, hogy Aj6nlatk6r6 a

Nemzeti Eglszs1gbiztosit6si Alapkezel6 hatilrozattnak kdzhezv€tel6t kovet6en
megtette a betiltetds el6k6szit6s6hez sztiksEges int6zked6seket. A 2018. jrllius 10.

napj6n kelt orvosszakmai v6lem6ny szerint a beteg a szakv6lem6ny k6szit6sekor van
olyan 6llapotban, hogy a beavatkozis elv€gezhet1legyen.

Fentiekb6l, valamint a rendelkez€sre bocsitott iratokb6l megAllapithat6, hogy a

beszerzils Aj6nlatk6r6 szilmira felt6tleniil sziiks6ges, az aj6nlatk6r6 Altal el6re nem
l6that6 okb6l el6Allt rendkiviili siirg6ss6g miatt a nyilt, a meghivisos vagy a
t6rgyal6sos elj6r6sra el6irt hatirid6k nem lenn6nek betarthat6ak 6s a rendkiviili
stirg6ssEget indokol6 ktiriilm6nyek nem erednek az aj6nlatk€r6 mulasztilsAbill,
vary az ajAnlatk6r6 iltal el6id6zelt okb6l.

Aj6nlatk6r6 ajdrlatt6telre kiz1r6lag egy gazdasilgi szerepl6t hivott fel, mivel a

haz6nkban 20L8. januilr16t6l el6rhet6 Avery Spirit rekeszpacemaker kizdr6lagoshazai
f.orgalmaz6i jogosults6gaival a Medibis Kft. rendelkezik. Ajenlatk6r6 igazolta a
kiz6r6lagos forgalmaz6i jog fenn6116s6t. Az Ajenlatk€r1 6ltal becsatolt szakmai
igazolils szerint sem Magyarorsz6gon, sem ki.ilfttldon egy€b ter6pia vary m6s tipusri,
hasonl6 eszkoz nem 611 rendelkezOsre sem gyermek, sem pedig feln6tt betegek
eset6ben.

A fentiekb6l meg6llapithat6, hogy Ajdnlatk6r6 r1sz1re nem l6tezik mds, redlis
alternativa beszerzlsi ig6ny6nek kiel6$t6s6re, valamint a verseny hi6nya nem annak
kovetkezm6nye, hogy Ajdnlatk6rS aklzbeszerzls t6rgydt a versenyt indokolatlanul
szilkitl m6don hatlrozta meg.

A Kdzbeszerz€si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sziiks6ges vizsgilatokat
e|v€gezte, a vizsgillata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos
eljdr 6s jogalapj6nak megalapo zottsilga meg6llapithat6.

Budapest, 2018. jnlius 26.
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