
Iktat6sz6m: HNT-00281/ 05 / 2018

Ddnt6s
hiriletm4ny nAlkiili tdrgy al6s o s elj drdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Eln6ke a Kbt. L03. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapitla, hogy az MTA
Term6szettudomdnyi Kutat6kirzpont, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) altal
"Kutatishoz NMR nagynyomisi pumpa 6s mintatart6ku t6rgyban inditott

hirdetm4nlt nhlkiili tdw alilsos eli 6rds i ogalapi a megalap o zott.

lnilokolds

Aj6nlatk6r6 2018. november 23. napjfun a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n t6j6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s6,got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s€nek c) pontja alapj6n hirdetm6ny nelktili
t6rgyal6sos elj6r6st indit "KutatAshoz NMR nagynyomdsti pumpa 6s mintatart6k" targyban.

Aj6nlatk6r6 ar1sz0re megktilddtt hidnyp6ttdsi felhivdst k6vet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6senek
megfelel6en tdj6koztatta a Kozbeszerzlsi Hat6silgot, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lktili
tdrgyal6sos elj6r6s jogalapjdnak alkalmazhat6silgiltigazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szeru6d6s kiz6r6lagos jogok vddelme miatt kiz6r6lag egy
meghatdrozoft gazdas6gi szerepl6vel, a Rototec-Spintec GmBH t6rsasfuggal kothet6 meg.
Ajdnlatkdr 6 igazolta az ai6nlattltelre felh(vott gazdas AgS szerepll kiztu6lagos jogdnak fenn6ll6s6t
a beszer z6s tilr gy a tekintetdben.

Aj6nlatk6r6 tAi6koztat6sa szerint jelen eljfir6s keret6ben Varian/Agilent NMR k6sztil6k6hez
mint6k nagy nyomdson tort6n6 m6r6s6hez alkalmas mintatart6k 6s nagy nyomdst biztosit6
PumPa integr6lt rendszer6t kivdnja beszerezni. Ajdnlatklrl beszerzlsi iglnyet a ktilonb6z6
pillyAzatokban kitflziitt kutat6si c6lok megval6sitdsilhoz sztiks€ges kis6rleti param6terek
hatilroztfk meg.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a pillyilzatban megfogalmazoft kutatdsi, kiserleti c6lokat a
tulajdon6ban 6116 Variant/Agilent NMR k€sztil6khezhasznillhat6 - nagy nyomdson (300 barig)
tort6n6 NMR spektroszk6piai m6r6shez alkalmas - pumpa 6s mintatart6k integr6lt rendszere
biztosltla.

Aj6nlatk6r6 bemutatt4 hogy jelen beszerz€st megel6z6en kiterjedt piackutatdst v6gzett 6s a
piackutat6s eredm€nyek6nt meg6tlapitotta, hogy csak az aj6nlatt6telre fell'riv oft gazdasfugi
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szerepll 6ltal forgalmazott term6k teljesiti a kutat6s c6ljdnak megfelel6 krit6riumokat, m6s

gazdasilgi szerepl6 nem gy6rt 6s nem forgalmaz ilyen term6ket. Aj6nlatk6r6 megki.ildte a
piackutat6s sor6n keletkezett dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 bemutatta, hogy az NMR kutat6s kivdteles jellegfi speci6lis teri.iletet 6rint 6s kev6s

sz6m(r gazdasilgi szerepl6 szolg6lja ki ezt a sziik piacot.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a Daedalus Innovations fejleszt6se r6v6n egyedi megold6ssal jott l6tre
az a pumpa 6s NMR mintatart6 rendszer (a tov6bbiakban: egyedi Rendszer), mely egyediil6ll6 a

300 bart meghalad6 nyom6startom6nyban. Aj6nlatk6r6 gy€nt6i nyilatkozattal al6tdmasztotta,
hogy az egyedi Rendszer kizdr6lagos forgalmaz6i jogaival az aj6nlatt6telre felhfvott gazdas1gi

szercpl6 rendelkezik.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezEsre bocs6tott iratokb6l megdllapithat6, hogy
Aj6nlatk6r6 r€szlre nem ldtezik m6s, re6lis alternativa beszerz€si ig6ny€nek kiel€git6s6re,

valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kovetkezm€nye, hogy Aj6nlatk6rS akozbeszerz€s

tdrgyilt a versenyt indokolatlanul sz{trkit1 m6don hatdrozta meg.

A Kozbeszerzlsi Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a szi.iksCges vizsg6latokat ehflgezte, a

vizsgillata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny nElktili tilrgyalilsos eljdr6s jogalapj6nak

megalapo zoltsilga meg6llapithat6.

Jelen dontest aKozbeszerzlsiHat6s6g Elnoke aKozbeszerz€siHat6s6g honlapj6n iskdzz€teszi a

103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en. 
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Budapest 2018. december 6.
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