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Döntés 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról 

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy az Uzsoki Utcai Kórház, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: 
Ajánlatkérő) által „Aquilion CXL-TSX-101A/S és Aquilion LB-TSX-201A típusú Computer Tomográfiás 

készülékek teljes körű karbantartása alkatrészellátással és vákuumtechnikai alkatrészekkel” tárgyban 
indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. december 13. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít 
„Aquilion CXL-TSX-101A/S és Aquilion LB-TSX-201A típusú Computer Tomográfiás készülékek teljes körű 
karbantartása alkatrészellátással és vákuumtechnikai alkatrészekkel” tárgyban. 

Ajánlatkérő – hiánypótlást követően – a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a 
Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának 
alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jog védelme miatt kizárólag egy, az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő csatolta a külföldi gyártó, valamint az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő kizárólagos jogáról szóló nyilatkozatait a beszerzés tárgya tekintetében, annak teljes 
időtartamára vonatkozóan. 

Ajánlatkérő előadta – és a tárgyi eszközkartonokkal igazolta –, hogy az Ajánlatkérő tulajdonát képezi egy 
darab, a Toshiba Medical Systems által gyártott Aquilion CXL-TSX-101A/S, valamint egy Aquilion LB-TSX-
201A típusú Computer Tomográfiás készülék, amelyeket 2013. október 7. napján, valamint 2015. július 2. 
napján helyeztek üzembe. Továbbá az Ajánlatkérő előadta – és a tárgyi szerződésekkel igazolta –, hogy az 
üzembehelyezéshez kapcsolódó garancia lejártának időpontja és a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötésre kerülő szerződés teljesítési időpontja között az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
folyamatosan biztosította a jelen eljárás tárgyához hasonló teljeskörű karbantartási és alkatrész ellátási 
feladatokat. 

Ajánlatkérő továbbá előadta, hogy a gyártó, a Toshiba Medical Systems 2018. január 4. napjától kezdve 
beolvadt a Canon cégcsoportba. 

Jelen eljárás tárgyát az Aquilion CXL-TSX-101A/S típusú készülék teljes körű karbantartása 
alkatrészellátással, vákuumtechnikai fogyó-kopó alkatrészek nélkül, valamint az Aquilion LB-TSX-201A 
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típusú készülék teljes körű karbantartása alkatrészellátással és vákuumtechnikai fogyó-kopó alkatrészekkel 
képezi; 12 hónapos határozott időtartamra, átalánydíjas szerződés keretében. 

Ajánlatkérő nyilatkozata és a becsatolt dokumentumok alapján megállapítható, hogy a jelen beszerzés csak 
és kizárólag olyan feladatokat foglal magában, amelyekre az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos joga fennáll, valamint, amely feladatok ellátásához szükséges az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállása. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
nyilatkozatában megerősítette, hogy a beszerzés tárgya, azaz a hivatkozott berendezések szervizelése, 
beleértve a javítást és a karbantartás, valamint ezeknek a berendezéseknek a tartozékai és alkatrészei 
vonatkozásában kizárólagos joga áll fenn a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében úgy nyilatkozott, hogy mivel a tárgyi berendezések már 
az Ajánlatkérő tulajdonában állnak és jelen beszerzés tárgyát azok karbantartása képezi, ezen beszerzéshez 
képest nem reális alternatíva egy olyan tárgyú közbeszerzés lefolytatása, amelynek a tárgya kizárólagos 
joggal nem terhelt készülékek beszerzése és karbantartása, mivel az utóbbi beszerzés becsült értéke és a 
szükséges fedezet mértéke is többszöröse lenne a jelen beszerzés értékének, amelyre az Ajánlatkérő forrással 
nem rendelkezik. Ajánlatkérő hangsúlyozta, hogy nagyértékű, neves gyártók által előállított diagnosztikai 
berendezések karbantartását, szervizelését kivétel nélkül kizárólag a gyártó által kiképzett szakszervíz 
végezheti, így a kizárólagos jogból fakadó korlát a berendezések többsége esetében fennáll. Az utóbbi 
nyilatkozat igazolásaképpen az Ajánlatkérő megkeresett további két gazdasági szereplőt indikatív 
árajánlatok nyújtása érdekében. A megkeresésekre adott válaszok is alátámasztják, hogy Magyaroroszágon 
más gazdasági szereplők ezeket a tevékenységeket nem látják/nem láthatják el, azaz az Ajánlatkérőnek reális 
alternatívája nincs. 

A fentiekből megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési 
igényének kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak következménye, hogy Ajánlatkérő a 
közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.  

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezte, a vizsgálata 
során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága 
megállapítható. 

Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban 

Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 
Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 
nevében: 

 

dr. Szeiffert Gabriella 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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