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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 a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és 

Egyetemi Oktatókórház, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „CADD kazetták és 

szerelékeinek beszerzése 2022” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. március 8. 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 
„CADD kazetták és szerelékeinek beszerzése 2022” 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 az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos 
jogáról szóló nyilatkozatát a beszerzés tárgya tekintetében annak teljes időtartamára vonatkozóan. 

Ajánlatkérő előadta és a releváns eszközkartonok benyújtásával igazolta, hogy 31 db Deltec gyártmányú, 
CADD-Legacy típusú infúziós pumpával rendelkezik, amelyeket daganatos betegek kemoterápiás 
kezelésénél alkalmaznak. Ajánlatkérő továbbá előadata, hogy a készülékek használata elengedhetetlen a 
folyamatos és megfelelő színvonalú betegellátás biztosításához. 

Jelen eljárás tárgya a hivatkozott 31 db CADD-Legacy infúziós pumpa rendeltetésszerű használatát biztosító 
Deltec márkájú gyógyszeradagoló kazetták, szerelékek, meghatározott táskák, valamint pumpatartó zsákok 
beszerzése. 

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 vonatkozásában kizárólagos joga áll fenn a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt. 
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Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében előadta és orvos-szakmai vélemény benyújtásával  
igazolta, hogy az Ajánlatkérő a CADD Legacy Plus rendszert több, mint 10 éve használja 24 vagy 48 órás 
kemoterápiás szerek beadására. A tárgyi infúziós pumpák pontossága és szerviz háttere elégíti ki az 
Ajánlatkérő onkológiai igényeit. Továbbá az Ajánlatkérő előadta, hogy az infúziós pumpához a beadandó 
gyógyszer mennyiségétől függően 100 vagy 250 ml-es kazetták illeszthetők, amelyeket az infúziós pumpa 
gyártójától, azaz az ajánlatételre felhívott gazdasági szereplőtől lehet beszerezni, más gazdasági szereplő 
terméke a tárgyi infúziós pumpákkal nem kompatibilis.  

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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