
 

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

Iktatószám: HNT-00108/09/2022 
Ügyintéző: dr. Nagy Dávid 

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 Békés Megyei Központi Kórház, mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban együtt: Ajánlatkérő) „Olympus endoszkópos műszerpark karbantartása, jav” tárgyban 
indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. május 19. 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 „Olympus 
endoszkópos műszerpark karbantartása, jav” 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 műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag egy, az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplő jogosultságának fennállását a beszerzés tárgya és időtartama tekintetében. 

Ajánlatkérő beszerzési igénye OLYMPUS gyártmányú ENDOSZKÓPOS készülékek karbantartása, javítása 
a nagyobb mértékű, a készülékek üzemképtelenségét előidéző meghibásodások megelőzése, illetve a 
géppark bármely egységének ad hoc meghibásodása esetén, az egység gyári specifikációt teljesítő 
állapotának a lehető legrövidebb határidőn belüli helyreállítása a gyártó által előírt és szükséges 
karbantartási munkák elvégzése szolgáltatási szerződés keretében. 

Ajánlatkérő bemutatta, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő az Olympos termékek, 
alkatrészek, kiegészítők, egyszer használatos termékek, szoftverek kizárólagos forgalmazója és 
kizárólagosan meghatalmazott szervize Magyarorságon, valamint kizárólag e vállalkozás rendelkezik 
Magyarországon az Olympus Europa SE & CO.KG Hamburg által Olympus műszerek javítására és 
karbantartására képzett mérnökökkel és technikusokkal. 

Mivel a beszerzés Ajánlatkérő Olympus gyártmányú endoszkópos műszerparkjának karbantartására és 
javítására irányul, a szolgáltatást műszaki-technikai sajátosságok miatt kizárólag az ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő képes teljesíteni, továbbá más nem is jogosult Magyarországon ezen szolgáltatás 
nyújtására, és más nem rendelkezik Magyarországon az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. 

A reális alternatíva hiánya körében Ajánlatkérő előadta, hogy más ajánlattevőtől egyáltalán nem lehetséges 
ezen szolgáltatás megrendelése, mivel sem szakemberrel, sem pedig jogosultsággal nem rendelkezik az 
Olympus gyártmányú endoszkópos műszerek karbantartására és javítására. 

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 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 az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben és 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 és megbízásából: 

Dr. Szeiffert Gabriella 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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