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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 a Bajai Szent Rókus Kórház, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: 
Ajánlatkérő) által „Meglévő AGFA DX-D 800 kombinált felvételi/átvilágító 

röntgenkészülék és AGFA DX-D 600 direkt digitális mennyezeti röntgenkészülék 

PACS szerverrel, komplett archiváló és diagnosztikai munkaállomással, 12 

hónapos időtartamra, évi kétszeri helyszíni teljes körű karbantartása, szoftver, 

hardver karbantartása, termék támogatással” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2020. november 6. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján 
tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „Meglévő AGFA 

DX-D 800 kombinált felvételi/átvilágító röntgenkészülék és AGFA DX-D 600 direkt 

digitális mennyezeti röntgenkészülék PACS szerverrel, komplett archiváló és 

diagnosztikai munkaállomással, 12 hónapos időtartamra, évi kétszeri helyszíni teljes 

körű karbantartása, szoftver, hardver karbantartása, termék támogatással” 
tárgyban. 

Ajánlatkérő – a hiánypótlást követően – 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 jogok védelme miatt 
kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg, a 
kizárólagos jog a beszerzés valamennyi elemére kiterjed. 

Ajánlatkérő előadta, hogy alaptevékenysége ellátása érdekében a 2015. 
december 20. napján átadott röntgenkészülékekkel végez diagnosztikai 
vizsgálatokat. A tevékenység ellátásához a beszerzés tárgyát képező 
készülékeket, valamint azok kiszolgáló komponenseit alkalmazza. Jelen 
beszerzési igényét ezek karbantartása, illetve terméktámogatása képezi.   

Az AGFA N.V. mint a röntgenkészülékek gyártója nyilatkozatában 
megerősítette, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos 
joggal rendelkezik a röntgenkészülékek, valamint az azokat kiszolgáló 
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szoftver és hardverelemek  forgalmazása, karbantartása, szervizelése 
vonatkozásában Magyarország területén. 

A reális alternatíva hiánya körében Ajánlatkérő bemutatta, hogy más 
gazdasági szereplő nem lenne képes biztosítani a rendszer üzemeltetését. A 
karbantartás, valamint üzemeltetés hiánya veszélyeztetné Ajánlatkérő 
alaptevékenységének ellátását. Ajánlatkérő nyilatkozata alapján a 
készülékek karbantartása gyártóspecifikus ismereteket igényelnek, valamint 
speciális eszközöket, melyek hiányában nem végezhető el hatékonyan ezek 
szervizelése, így az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos 
jogára is tekintettel nem létezik reális alternatíva a feladatok ellátására. 

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. 

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. 

Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke az Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszerben és a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi. 

Budapest, 2020. november 19. 

Tisztelettel: 

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

 
a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében és megbízásából: 
 
 
 

dr. Szeiffert Gabriella 
osztályvezető, kiadmányozó 
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