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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 Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit
Kft., mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Gamma dózisteljesítmény mérőfejek
beszerzése” tárgyban indított

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

Indokolás
Ajánlatkérő 2022. július 26. 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 „Gamma
dózisteljesítmény mérőfejek beszerzése” 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 jogok védelme, valamint műszaki-technikai
sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő igazolta
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállását a beszerzés tárgya és
időtartama tekintetében.
Ajánlatkérő előadta és igazolta, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapjául szolgáló Thermo Fisher FHT 6020
rendszert (a továbbikaban: rendszer) az ajánlattételi felhívásban meghatározott telephelyeken 2000, illetve
2008 óta folyamatosan üzemelteti és fejleszti a gamma-dózisteljesítmény mérés, -adatgyűjtés, -adattovábbítás
és -riasztás feladatainak ellátására. Továbbá Ajánlatkérő előadta, hogy a telephelyein üzemeltetett mérőfejek
üzemideje elérte azt az állapotot, hogy azok cseréje szükségessé vált.
Jelen eljárás tárgya a műszaki leírásban foglaltak szerinti, 51 db FHZ 691-10 típusú gamma dózisteljesítmény
mérőfej beszerzése.
A műszaki-technikai sajátosságok körében Ajánlatkérő előadta, hogy az eddig alkalmazott FHZ 621 GL4-10
típusú mérőfejek gyártása megszűnt, azok kiváltása a gazdasági piacon jelenleg elérhető mérőfejek közül
kizárólag az FHZ 691-10 típusú mérőfejjel lehetséges.
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, valamint a műszaki-technikai sajátosságok fennállnak, valamint, amely feladatok
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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.
Ajánlatkérő a reális alternatíva hiányának körében úgy nyilatkozott, hogy egy másik rendszer bevezetése,
valamint az új rendszer üzembehelyezése és a régi rendszer leállítása közötti időszak mérésének a kiváltása
jelentős többlet kiadásokkal járna Ajánlatkérő számára, mely nem jelent reális alternatívát. Továbbá
Ajánlatkérő előadta, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező mérőfejek egy összetett rendszer részét
képezik, amely rendszer több részelemből áll, azonban ezek a hardverek és szoftverek nem szabványos
termékek, így a gazdasági piacon nem állnak rendelkezésre más olyan csereszabatos eszközök, amelyekkel
ki lehetne váltani a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát.
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
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