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A Kozbeszerz6si Hat6sdg Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapjSn meg5ttapltja, hogy a

Szobolcs-Szotmdr-Bereg Megyei K6rhdzak is Egyetemi 0ktot6k6rhdz (a tov5bbiakban:
Ai6ntatk616) mint ajSnlatk616 Sttat ,,Philips Brillionce 10 tipusA CT berendezds 6s leletezd
munkoollomds tervszer1 megel1zd korbontortdso 6s teljes korl hibojavitdso mindennem1
olkotrdsz 6s javit6onyog biztositdsdvol (betedrtve o vdkuumtechnikoi otkotdsz, rdntgencsf
koltsdgdt is), gydrtoi Azembiztonsdgi m6dositdsok etvdgzdse, gydrt6i updote frissftdse 6s
tele p itdse' t6rgyban i nd itott

hirdetmdny ndlkiili tdrgyol6sos elidrds iogolapia megolopozott.

lndokolds

Aj5ntatk616 2017. j0lius 11. napj5n a Kbt. 103. S (2) bekezO6se atapjdn t5j6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek c) pontja alapj5n hirdetm6ny
n6tkuti tdrgya16sos elj5r6st indit "Philips Brilliance 10 tipusl CT berendezds 6s leletezd
munkodllomds tervszerl megel6z6 korbontortdsa 6s teljes kdrt hibojovitdso mindennemf
olkatrdsz is javit6anyag biztositdsdvol (beledrtve o vdkuumtechnikoi olkotrdsz, r6ntgencs6
koltsdgit is), gydrt6i 1zembiztonsdgi m6dositdsok elvigzdse, gydrt6i updote frissitdse 6s
telepitdse" t5rgyban.

Ajdnlatk6r6 a r6sz6re 2017. j0lius 14. napiiln megkuldott hi5nyp6tl5si felsz6litdst kdvet6en a Kbt.
103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en t5j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got, valamint
csatolta a hirdetm6ny n6tktrti t6rgyatiisos eti6r5s iogatapj5nak alkalmazhat6s5gSt igazot6
dokumentumokat.

Al5ntatk6r6 a hi6nyp6tt6s6ban igazolta, hogy a szerz6d6s m0szaki-technikai saj5tossSgok 6s
kizdr6tagos jogok v6delme miatt kiz1r6lag egy meghat6rozott gazdasdgi szerepl6ve[, az
al5ntatt6telre felhivott Philips Magyarorsz6g Kft.-vet k6thet6 meg.

Aj5ntatk616 megkuldte a Kozbeszerz6si Hat6s5g r6sz6re a licence jogosult Phitips Magyarorsz5g
Kft. nyitatkozat6t, miszerint az AjSntatk6r6 Sttat ingyenes haszonb6rteti jogviszony keret6ben
haszn6lt Philips Brilliance 10 tipus0 CT berendez6s 6s [eletez6 munkaSltom5s berendez6s
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instatt6t5s5ra 6s karbantart6si tev6kenys696nek v6gz6s6re alkalmas hivatatos tanOsitv5nnyal
MagyarorszSg terulet6n jetenleg a Phitips Magyarorsz5g Kft. atkatmazottai rendelkeznek, a

berendez6s m0szaki saj6toss6gai miatt annak a karbantart6sa 6s iavit5sa csak hivatalosan

k6pzett 6s oktev6llel ell6tott szakemberek Skat javasolt. A karbantart6si es lavitSsi
tev6kenys6ghez n6lk0t6zhetetten szoftver fethaszn5t6i licensz6t a gy5rt6 csak olyan

szakemberek sz5m6ra, ittetve c6gek sz6m5ra biztositja, akik hivatatosan ki lettek k6pezve a

berendez6s karbantart5s5ra 6s javit5s5ra, itletve, amelyek alkalmaz5s5ban 6tlnak ilyen

szakemberek. Jetenleg Magyarorsz5g terrjlet6n kiz6r6lag a Philips Magyarorsz5g Kft.

atkatmazdsdban 6ttnak olyan szakemberek, akik a gy5rt6 6ttat megfelel6en ki lettek k6pezve a

berendez6s karbantart6s5ra 6s javit6s5ra, 6s ehhez kapcsot6d6an kizS16tag a Phitips

Magyarorsz6g Kft. rendetkezik a berendez6s karbantart5sShoz 6s javit5s6hoz n6tkutdzhetetlen

szoftver f ethasznSt6i Iicensz6vel.

Meg6ttapithat6, hogy Aj6ntatk616 16sz6re nem l6tezik m6s, re6tis alternativa beszerz6si
ig6ny6nek kiet6git6s6re. a verseny hi5nya nem annak kovetkezm6nye, hogy AlSnlatk6r6 a

k6zbeszerz6s t5rgy5t a versenyt indokolatlanul sz0kit6 m6don hat5rozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a atapj6n a szuks6ges vizsgSlatokat elv6gezte, a

vizsgStata sor6n meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkrili t5rgyal5sos eljSrSs jogatapj6nak

megalapozotts6ga meg6ttapithat6.

Jelen ddnt6st a Kdzbeszerz6si Hat6s6g Elnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapjSn is k6zz6teszi

a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2017. j0lius 19.
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