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D6ntis
hirdetmdny ndlkiili tdrgyol6sos eljdrdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Eln6ke a kozbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXL\ll. torvdny (a

tov5bbiakban: Kbt.) 103. g (a) oe*ezddse al,api6n meg5ttapitja, hogy az Uzsoki Utcai K6rh5zftuS
Budapest, Uzsoki u. 29-41.) (a tov6boiat<ban: Ajdntatk6r6) Sttal "Aquilion CXL-TSX-I0IA|S 6s
Aquilion CXL-TSX-201A tipusti ComputerTomogrdlids kdsziil6kek te$es kdrfr karbontortdsa
olkotrdszellfitdsso l, vdkuumtechni koi olkotdszek ndkU( t5rgyban ind itott

hirdetmdny nEkAU tdrgyol6sos eljirds iogolopio megolopozon.

lndoko16s

Aj6ntatk6r6 2017. szeptember 1. napjdn o Kbt. 103. S (1) be*ezadse al.api6n t5j6koztatta a

Kdzbeszerz6si Hat6sdgot, hogy Kbt. 98. 6 (2) bekezd4sdnek c) pontja atapj6n hirdetm6ny n6tk0ti

tdrgyat6sos eljSr6st indit "Aquilion CXL-TSX-101AlS 6s Aquilion CXL-TSX-201A tipusti
Computer Tomogrdlids kdsziil6kek teljes k6rfr korbontondso olkotrdszelldtdssol,
vdkuumtechnikoi olkotdszek ndkA( t6rgyban.

Ajdnlatk6r6 a r6sz6re 2017. szeptember 6. napl6n megk0tdott hi5nyp6tt5si felhiv5st k6vet6en a

Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfele[6en tdj6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sSgot, valamint
csatolta a hirdetm6ny n6lkuti tSrgyat5sos etl6rSs jogalapl6nak alkalmazhat6s5gSt igazot6

dokumentumokat.

Aj6ntatk6r6 a hiSnyp6tlSs5ban igazotta, hogy a szerz6d6s kiz5r6tagos jogok v6delme miatt
kizSr6lag egy meghat5rozott gazdas6gi szerepl6vel, az aj6ntatt6tetre fethivott Variotrade
Kereskedelmi 6s Szotg5ttat6 Kft.-vel (ttgg guOapest, Drdva u. 11.) kdthet6 meg.

Afdntatk616 igazolta, hogy rendelkezik az Aquilion CXL-TSX-101A/S 6s Aquition CXL-TSX-201A

tipus0 Computer Tomogr5f i5s k6sz0t6kekket.

1026 Budapest, Riado utca 5.

1525 Budapest, Pf. i66.
www. kozbeszerzes. hu
E-mail: hnt@kt.hu

Telefon: +36 1 882-8502
Fax: +36 1 882-8503



Aj5ntatk616 nyilatkozata szerint a k6sztj16kek garanci6lis id6szaka lel6rt, f6bb atkatr6sz cser6j6re
ez id6 alatt nem kerult sor. A k6sz016kek szervizet6s6hez szrjks6ges alkat16szeket kiz6r6tagosan
a Variofade Kereskedelmi 6s Szotg5ttat6 Kft. jogosutt 6rt6kesiteni, valamint a beny0jtott
dokumentumokkal Aj5nlatk6r6 igazolta, hogy a jeten kozbeszerz6si e1l5r5s mUszaki leirSsSban
foglatt valamennyi feladatot kiz616tagosan a Variotrade Kft. iogosutt v6gezni.

Fentiekb6t, valamint a rendelkez6sre bocs5tott iratokb6t meg5ttapfthat6, hogy Aj6nlatk6r6
r6sz6re nem l6tezik m6s, re5lis alternativa beszerz6si ig6ny6nek kiet6git6s6re, valamint,
hogy a verseny hi5nya nem annak k6vetkezm6nye, hogy Aj6ntatk616 a kdzbeszerz6s t6rgy6t
a versenyt indokolatlanul sz0kit6 m6don hat6rozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Elndke a Kbt. 189. S-a alapjSn a szrjks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a

vizsgdlata sor5n meg6tlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lk0ti t6rgyatdsos elj5rds jogatapjdnak
megatapozotts6ga megdtlapithat6.

Jelen d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kozbeszerz6si Hat6s6g honlapjdn is k6zz6teszi a

Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2017. szeptember 15.

/ .' /(.i
/

Rig6 Csaba FalSzs
I

2/2


