
Iktat6sz6m: Hl{T -ffi292 / M / n18.

Diintis
hiriletmdny n0lkiili tdrgy al6s o s elj drdsr6l

A Kdzbeszerzflsi Hat6sdg Elntike aklzfuszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. torv6ny
(a tovdbbiakban: Kbt.) 103. S ( ) bekezd6se alapj6n megdllapitja, hogy a Semmelweis
Egyetem, mint aj6nlatk6r6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) ,,1 db Aaery Spint
Neurostimuldtor lIL" tdrgydban inditott

hirdetmdny ndlkilli tdw alilsos eli drds i ogalapi a megalapozott.

lnilokolds

Ajdnlatk6r6 2018. december 4. rrlpjln a Kbt. 103. S (2) bekezd6se alapjttt, az
Elektronikus Kdzbeszerz€si Rendszeren (EKR) keresztiil tdj6koztatta aK}zbeszerz€si
Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s6nek c) 6s e) pontjai alapjdn hirdetm6ny
n6lktili ttugyalilsos eljdr6st indft,,1 db Avery Spirit Neurostimuldtor III." tdrgyban.

Ajdnlatk6r6 a tiilnyp6tlSsi felhfv6st k0vet6en a Kbt. 103. S (2) bekezd6sdnek
megfelel6en tdj6koztatta a Klzbeszerz6si Hat6silgot, valamint csatolta a hirdetm€ny
ndlkiili targyal1sos elj6r6s jogalapjenak alkalmazhat6sdgdtigazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a Bethesda Gyermekk6rhdzban kezel6s alatt dll egy
congenitalis hypoventilldci6s szindr6mdban szenved6 gyermek, aki sztilet6se 6ta
fenndll6l1gzflsi el6gtelensEget okoz6 betegs6ge miatt alvds kozben g6pi lElegeztet€st
ig6nyel. A gyermek dllapota az ut6bbi 6vekben romlott. A gflpi lElegeztet6s
megsziintethet6lenne 6s a tart6s g6pi l6legeztet1ssz6v6dm6nyei kiv6dhet6k lenn6nek
a neurostimuldtor betiltet6s6vel.

Ajdnlatker6 tudom6st szerzett an6l, hogy m6r hazdnkban is el6rhet6 a beszerezni
kfv6nt eszklz, amellyel a beteg jelenlegi 6llapot6n segiteni lehet. A beszerezni 6s a
betegbe beiiltetni kiv6nt eszkozhoz a megfelel6 szaktud6s is rendelkezesre 611.

A beteg csal6dja k6relmet ny0jtott be a Nemzeti Egdszsilgbiztositfusi Alapkezellhdz,
amelyben k6rte a beszerezni kfvdnt eszk}z 6s tartoz6kainak, mint
tdrsadalombiztositdsi elj6r6sba nem befogadott elj6r6s egyedi mClt6nyossdgi alapon
t0rt6n6 finanszfrozdsilt. A Nemzeti Eg6szs6gbiztosltAsi Alapkezel6 2018. okt6ber 18.
napj6n kelt hatlrozatilban hozziljtuult az eszkdz 6s tartozdkainak egyedi
m6lt6nyoss6gi alapon t0rt6n6 finanszirozSsilhoz. Az elliltAst biztosit6 eg6szs6gtigyi
int6zm6nyk6nta Nemzeti Egflszsflgbiztositdsi Alapkezel6 hatlrozat6ban Aj6nlatk6r6t
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jelolte ki. A Nemzeti Eg6szs6gbiztositilsi Alapkezel6 hattuozatilt a csal6d, mint
k6relmez6 r€szflre kiildte meg.

A beavatkoz6s csak akkor v6gezhet6 el, ha a beteg 6llapota az el1irtkovetelmdnyeknek
megfelel 6s a beavatkoz6st v6gz6 szakemberek is rendelkez6sre 6llnak.

Aj6nlatk6r6 az orvosszakmai v6lem6ny becsatol6s6val igazolta, hogy Aj6nlatk6r6 a
Nemzeti Eg€szslgbiztosit6si Alapkezel6 hat6rozat6nak k€zhezv1tel€t kdvet6en
megtette a beiiltet€s el6k6szit6s6hez sztiksEges int6zkeddseket. A 2018. november 21.

napj6n kelt orvosszakmai vdlem€ny szerint a beteg a szakv6lemdny k6szit6sekor van
olyan 6llapotban, hogy a beavatkozfs elv6gezhet6 legyen. A beavatkozilst - a beteg
6llapot6ra tekintettel - legk6s6bb 2018. december 18. napj6ig el kell v6gezni.

Fentiekb6l, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l megillapithat6, hogy a
beszerzils AjAnlatk€rf szAmAra felt6tleniil sztiks6ges, az ajAnlatk6r6 6,Ital el6re nem
l6that6 okb6l el6Allt rendkiviili siirg6ss6g miatt a nyilt, a meghiv6sos vagy a
tArgyal6sos eljirisra el6irt hatirid6k nem lennEnek betarthat6ak 6s a rendkiviili
siirg6ss6get indokol6 kdriilm6nyek nem erednek az ajinlatk6r6 mulasztAsAb6l,
vagy az aiAnlatk6r6 6ltal el6id6zett okb6l.

Aj6nlatk6r6 ajilnl.att€telre kiz6r6lag egy gazdasilgi szerepl6t hfvott fel, mivel a

hazfir*ban 20L8. janu1qdt6l el6rhet6 Avery Spirit rekeszpacemaker kiz1r6Iagos hazai
forgalmaz6i jogosultsdgaival a Medibis Kft. rendelkezik. Aj6nlatk€r6 igazolta a
kizAr6lagos forgalmaz6i jog fenn6ll6s6t. Az Ajerlatk6r6 6ltal becsatolt szakmai
igazolis szerint sem Magyarorsz6gon, sem kiilfoldon egy6b ter6pia vagy m6s tipusri,
hasonl6 eszkoz nem 611 rendelkez6sre sem gyermek, sem pedig feln6tt betegek
eset6ben.

A fentiekb6l meg6llapithat6, hogy Aj6nlatk6r6 r€szlre nem l6tezik m6s, re6lis
alternativa beszerz€si ig6ny6nek kiel6git€s6re, valamint a verseny hi6nya nem annak
kovetkezm€nye, hogy Aj6nlatk6r6 akozbeszerzls t6rgy6t a versenyt indokolatlanul
szfikitl m6don hat6rozta meg.

A Kozbeszerz€si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiksCges vizsg6latokat
elv€gezte, a vizsgilIata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lktili tdrgyal6sos
eljlr 6s j o galapj 6nak me galap ozotts6ga me g6llapithat6.

Budapest, 2018. december 12.

Rig6 Csaba Balizs
elntik
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