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Ddnt6s
hiriletmhny ndlkiili tdrgy al6s o s elj 6rdsr 6l

A Kdzbeszerz1siHat6s6g Elntlke akdzbeszerzflsekt6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. torvdny
(a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llaPi\a, hogy a Semmelweis
Egyetem, mint ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban: Ajerilatk6r6) ,,3D Bionyomtat6 616

sejtekhez, mdtrixokh oz" t6r gyban indftott

hiriletmdny n4lkiili tdw alAsos eli 6rds i ogalapi a megalapozott.

Indokol6s

Aj6nlatk6r62078. november 30. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n t6j6koztatta
a Klzbeszerzlsi Hat6s6go! hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s6nek c) pontja alapj6n

hirdetm6ny n6tkiili t6rgyal6sos elj6r6st indit ,,3D Bionyomtat6 el6 sejtekhez,

m6trixokh oz" t6r gybart.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezdEs6nek megfelel6en tilj€koztatta a Kdzbeszerzflsi

Hat6s6go! valamint csatolta a hirdetm6ny nElkiili tdrgyalilsos elj6rds fogalapjdnak
alkalmazha t6s6g6t igazol6 d okumentumokat.

Aj6nlatk6r6 p6ly6zatot nyrljtott be a Nemzeti Bionika Programhoz, mely c€lia egy, az

egyetemen indul6 3D bionyomtat6sra, €llszdvetek nyomtatilsdra alkalmas egys6g

ki6pft€se. Ehhez egy speci6lis Bioprinter munka6llom6s kialakit6sa sztiks6ges.

Aj6nlatk6r6 r€szletesen bemutatta azokat az alapkdvetelm6nyeket, mint mfszaki-
technikai saj6tossdgokat, amelyek kutatdsi c6ljainak el6r6s€hez n6lkiiltizhetetlenek.
Ajdnlatk6r6 a beszerz6st megel6z6 piackutat6s ' melynek sor6n az Eur6p6ban jelen

lev6 3D 616 sejtek, sz6vetek nyomtatdsdra alkalmas berendez€s gydrt0 6s forgalmaz6

c6geket megkereste eredm6nyekdnt meg6llapitotta, hogy a kutat6shoz

n6lktilozhetetlen minimumkovetelm€nyeket kizdr6lag az aj6nlatt6telre felhivott
GESIM mbH 6htal forgalmazott berendez6s teljesfti.

Aj6nlatk6r6 ezen tfl bemutatta, hogy a fenn6ll6 mfiszaki-technikai saj6toss6gokra

figyelemmel a berendez€s telepit6s6re, tizembe helyez6s6re, haszndlat6nak
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betanft6s6ra 6s az esetleges javitilsi munk6k elv€gz€s€re is kiz6r6lag az aj6nlatt6telre
felhivott gazdasilgi szercpll k6pes.

Aj6nlatk6r6 ezen tl6l igazolta, hogy a berendezls hazai f.orgalmaz6i jogaival is
kiz6r6lag a GESIM mbH rendelkezik, igy a szerz6d6s a fenn6ll6 milszaki-technikai
saj6toss6gok, valamint kiz6r6lagos jogok miatt kiz6r6lagegy meghatArozott gazdas6,gi
szerepl6vel, az ajdnlabt6telre felhivott gazdasilgi szerepl6vel k6thet6 meg.

Aj6nlatk6r6 a kizdr6lagos jogok fenndll6sdt az ajdrlattdtelre felhivott gazdas6gS
szer epl6 kizdr 6lagoss6gi nyilatkozat6nak becsatol6s6val meger6sitette.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6,
hogy Ajdnlatk6r6 r6sz6re nem l6tezik mis, reilis alternativabeszetz6si ig6ny6nek
kiel6git6s6re, valamint, hogy a verseny hiAnya nem annak kovetkezmilnye, hogy
Ai6nlatk€r6 a kozbeszerzfls t5trgy6ft a versenyt indokolatlanul szfikitil m6don
hatd.rozta meg.

A Kozbeszerz€si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiks6ges vizsgflatokat
elv€gezte, a vizsgllata sordn megdllapftotta, hogy a hirdetmdny n6lkiili t6rgyal6sos
eljlrAs jogalapjfinak megalapozotts6ga megdllapithat6.

felen dont6st aKozbeszerzdsi Hat6s6g Elnoke aKozbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is
kozz€teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s€nek megfelel6en.

Budapest, 2018. december L1.

Rig6 CsabaBalSas
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