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Ddnt6s
hirdetmdny ndlkiili tdrgy alds o s elj drdsr 6 I

A Kozbeszerzflsi Hat6s6g Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapjdn megdllapitja, hogy a
OrszAgos Onkol6giai lnt6zet, mint ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal "ldb
Cyberknife M6 Lung Option szoftvercsomag licensz beszetzflse az OrczAgos Onkol6giai
lnt0zet t 6sz€te" tdrgyban ind(tott

hirdetmhnlt ntlkiili tdrw aldsos eli 6rds i ogalapj a megalap o zott.

lndokolds

Ajdnlatk6r6 2018. szeptember 28. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezddse alapj6n t6jCkoztatta a

Kozbeszerzflsi Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapj6n hirdetm6ny
n61ki.i1i ttugyal6sos elj6r6st indit'1db Cyberknife M6 Lung Option szoftvercsomag licensz
beszetzflse az OrszAgos Onkol6giai Intdzet r6sz0te" tflrgyban.

Aj6nlatk6r6 - a r1sz€re megktild6tt hi6nyp6tl6si felhiv6st kdvet6en - a Kbt. 103. S (1)

bekezd6s6nek megfelel6en tdjlkoztatta a Klzbeszerzflsi Hat6s6got, valamint csatolta a

hirdetm6ny n6lkiili tdrgyal6sos e1j6r6s jogalapjdnak alkalmazhat6s6g6t igazol6
dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hory a szerz6d6s miiszaki-technikai sajitossigok fenn6ll6sa 6s

kizAr6lagos jogok v6delme miatt kizAr6lag egy meghatArozoft gazdasAgi szerepl6vel, az
aj6nlatt6telre felhivott STARGEN Eu s.r.o.-val k0thet6 meg.

Aj6nlatk6r6 el6adta,hogy kordbbanlefolytatott nyilteljdr6s eredm6nyek6nt az aj6nlattEtelre
felhivott gazdasdgi szerepl6lesz6llitott r6sz6re 1db Cyberlife robotkaros line6ris gyorsit6
berendez6st (a tov6bbiakban: Berendez6s) a kapcsol6d6 rendszerekkel egytitt. Jelen
beszerzfls6nek c6lja a Berendezds funkcion6lis b6vit6se szoftvercsomag licensz beszerzflse
r€v6n.

Ajdnlatk6r6 ismertette, hogy a Berendez6s technol6$eja szabadalmi oltalom alatt 611,

melynek felhaszn6lilsfira csak a k6sziil6k gy6rt6ja rendelkezik felhatalmazilssal. A
Berendez6s technol6gSai osszetettslge, a megoldand6 feladat bonyolults6ga miaft az
Aj6nlatk6r6 iital el6rend6 funkci6b6vit6s m6s gy6rt6 szoftver6nek beszerz6s6vel nem
val6sfthat6 meg, tekintettel ana, hogy a kdsziil6k vez€rI6 szoftver6nek forr6sk6dj6val a
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Berendez6s gyart6ja rendelkezik, ez€rt miiszakilagkizar6lagaz illtala kindlt szoftver k6pes
Aj6nlatk6r 6 beszer z6si ig6ny6nek kiel6gft6s6re.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a Berendez6s gy6rt6j6nak kiz6r6lagos disztribritora
Ma gyaror sz6,gon az ajlnlattCtelre f elhiv ott gazdas 6gi szer epl6 .

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocsdtott iratokb6l meg6llapithat6, hogy
Ajdnlatk6r6 r€szflre nem lGtezik m6s, reilis alternativa beszerzilsi ig6ny6nek
kiel6git6s6re, valamint, hory a verseny hi6nya nem annak kiivetkezm6nye, hory
Ajnnhtk6r6 a kdzbeszetzils tingyfut a versenyt indokolatlanul szfikit6 m6don hatArozta
meg.

AKozbeszerzflsiHat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6na sztiks6gesvizsgillatokat elv€gezte,
a vizsgilIata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetmCny n61ki.i1i tdrgyalfusos eljdr6s
jo galapjfinak me gal ap o zofts 6ga me g6llapithat6.

Jelen dont6st a Kdzbeszerz€si Hat6s6g Eln6ke a Kdzbeszerzlsi Hat6sdg honlapj6n is
kozz1teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. okt6ber L2.
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