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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 „Lineáris gyorsítók és brachyterápiás berendezések javítása és karbantartása” tárgyban 
indított 

 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. április 12. 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 „Lineáris 
gyorsítók és brachyterápiás berendezések javítása és karbantartása” 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 kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy, az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő 
kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya és időtartama tekintetében. 

Ajánlatkérő előadta, hogy a jelen beszerzés célja a vagyonkezelésében álló lineáris gyorsító eszközök javítása 
és karbantartása, teljes alkatrészellátással és vákuum technikai anyagokkal együtt, továbbá a szükséges 
esetekben az eszközök szintre hozó javító felülvizsgálata ahhoz, hogy az onkoradiológia szakterületen el 
tudja látni betegellátási feladatait. 

Ajánlatkérő a gyártótól származó kizárólagossági nyilatkozattal igazolta, hogy Magyarország területén 
kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő rendelkezik jogosultsággal az általa gyártott termékek 
forgalmazására és szervizelésére, valamint kizárólag az ő szervizmérnök alkalmazottai rendelkeznek a 
berendezések szervizeléséhez szükséges gyári kiképzéssel és szervizkulcsokkal. 

A reális alternatíva vizsgálata körében Ajánlatkérő előadta, hogy szervizkulcs alatt a szervizhozzáférést érti, 
melynek megszerzése előtt igazolnia kellene, hogy rendelkezik olyan szakemberrel, aki elvégezte az adott 
berendezés szervizelésének gyártói tanfolyamait. A tanfolyamot minimum két főnek el kellene végeznie, 
ennek költsége pedig aránytalan terhet róna Ajánlatkérőre. Ezen felül a kiképzett szakemberek mellett 
további beruházást igényelne a speciális szerszámkészlet, valamint a mérő- és kalibrálóeszközök beszerzése. 
További problémát jelentene a berendezés alkatrésszel való ellátása meghibásodás esetén, mert az 
alkatrészeket csak és kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőtől tudná beszerezni Ajánlatkérő. 
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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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