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Iktatószám: HNT-00075/03/2022 

Ügyintéző: dr. Szabó Ádám 

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 Országos Onkológiai Intézet, mint ajánlatkérő (a 

továbbiakban: Ajánlatkérő) által „daVinci sebészeti robot szimulátor” tárgyban indított 

 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. március 29. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdése c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít 
„daVinci sebészeti robot szimulátor” tárgyban. 

Ajánlatkérő – a 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 műszaki-technikai sajátosságok és kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag 
egy meghatározott gazdasági szereplővel, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg . Ajánlatkérő 

igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya 
tekintetében. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy „A robotsebészet bevezetése Magyarországon” tárgyú EFOP-5.2.6-20-2020-
00014 azonosítószámú projekt keretében, nyílt eljárás eredményeként beszerzésre került da Vinci X 

robotsebészeti berendezés. Ajánlatkérő nyilatkozata szerint így hazánkban elsőként került bevezetésre a 
jelenleg létező legfejlettebb sebészeti technológia. Az uniós támogatás egyik feltétele a robotsebészeti műtéti 
technika oktatása. Ajánlatkérő bemutatta, hogy a beszerzendő sebészeti szimulátor segítségével a 
szakorvosok összetett műtéti szimuláción keresztül mélyíthetik el a robotsebészeti tudásukat. 

Ajánlatkérő műszaki-technikai sajátosságként előadta, hogy a szimulátor csak a meglévő robotsebészeti 

berendezés gyártójától szerezhető be, az más gazdasági szereplő termékével nem váltható ki, mivel más 
gyártó berendezése nem kompatibilis a már korábban beszerzett eszközzel.  

Ajánlatkérő megfelelő dokumentummal igazolta a gyártó vagyoni és szellemi alkotáshoz fűződő kizárólagos 
jogait, valamint csatolta a gyártó felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplő részére kizárólagos forgalmazási jogot biztosító európai leányvállalat  jogosult ilyen képviseleti 
jogosultság biztosítására a forgalmazás kapcsán.  

Ajánlatkérő igazolta továbbá, hogy az európai leányvállalat Magyarország területén kizárólag az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére biztosított forgalmazási (karbantartási), képviseleti és 
importőri jogot a beszerzés tárgya tekintetében. 

A reális alternatíva vizsgálata körében Ajánlatkérő bemutatta, hogy a korábban  nyílt eljárás eredményeként 
megvásárolt nagyértékű sebészeti robottal kompatibilis - ahhoz fizikailag is csatlakozó - szimulátor 
segítségével teljesíthető műszaki-technikai sajátosságok okán Ajánlatkérő beszerzési igénye. Jelen eljárás 
becsült értéke, valamint a megelőző nyílt eljárás alapján kötött szerződésben szereplő vételár ellenértékét 

összevetve megállapítható, hogy nem lehet reális elvárás a nagyértékű „alapgép” lecserélése.  

http://www.kozbeszerzes.hu/
mailto:kapcsolat@kt.hu


2 
 

         1026 Budapest, Riadó u. 5.    1525 Pf. 166.      www.kozbeszerzes.hu      Tel.: +36 1 882 8500        kapcsolat@kt.hu 

A fentiekből megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére nem létez ik 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 a Kbt. 103. § 

(4) bekezdésének megfelelően. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban 

 

Tisztelettel: 

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

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 
nevében és megbízásából: 

dr. Szeiffert Gabriella 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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