Dr. Szeiffert Gabriella

Iktatószám: HNT-00164/03/2022
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 Dunaújvárosi Egyetem, mint ajánlatkérő (a
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „UH adó-vevő feldolgozó rendszer fejlesztése” tárgyban indított

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

Indokolás

Ajánlatkérő 2022. szeptember 19. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít
„UH adó-vevő feldolgozó rendszer fejlesztése” tárgyban.
Ajánlatkérő a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint
csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló
dokumentumokat.
Ajánlatkérő előadta, hogy a közbeszerzési eljárás szerinti fejlesztés tárgyát képező ultrahangos adó-vevő
rendszert Ajánlatkérő a Tématerületi Kiválóság pályázat 2021/22 keretében fejlesztett Pásztázó
Akusztikus Mikroszkópjához (SAM berendezés) kívánja beszerezni.
Tájékoztatása szerint Ajánlatkérő támogatási szerződést kötött 2020. október 14. napján bruttó
500.000.000,- Ft értékben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal a 202-4.1.1. TKP2020
azonosító számú program, TKP2020-NKA-05 számú „Roncsolásmentes folyamatok tématerülete”
megnevezésű projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében.
A tématerület első altémájához, a SAM berendezés fejlesztéséhez tartozik a jelen beszerzés tárgyát
képező ultrahangos adó-vevő rendszer fejlesztése. Ezzel az eszközzel a már folyamatban lévő és az
eddigi kutatási-fejlesztési munka során kialakított egycsatornás pásztázó rendszerét Ajánlatkérő 128
csatornássá tudja fejleszteni, ami közel százszoros pásztázási sebesség növelést jelent.
Ajánlatkérő előadta, hogy a Projekt kétéves futamidejének első részében Ajánlatkérő már létrehozott egy
műszakilag teljesen megújult, Labview háttérprogrammal működő SAM berendezést, amelynek a
tesztelési munkái már megkezdődtek. A jelenlegi egyfejes SAM berendezés vizsgálati sebessége
azonban nem elegendő a távlati vizsgálati igények kielégítésére. További új kutatás-fejlesztési
lehetőségeket jelent, hogy időközben megjelentek a 128 rezgős vezérlő és fogadó eszközök az
ultrahangos vizsgálatokban, amelyekkel nagyobb érzékenységű vizsgálatok végezhetőek el, erre
alkalmas rendszer fejlesztésére törekszik ajánlatkérő a már elkészült SAM berendezése
továbbfejlesztésével, a SAM berendezésbe építendő, annak alkatrészét képező ultrahangos adó-vevő
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rendszer fejlesztésével. Ajánlatkérő előadása értelmében a fejlesztés eredményeinek eléréséhez
kifejezetten speciális, a hétköznapi forgalmazásban nem kapható eszközökre van szükség, a Projekt,
illetve az annak keretében megvalósuló jelen beszerzés célja egyedi, világszínvonalú kutatási
infrastruktúra és ahhoz kapcsolódó K+F műhely létrehozása Ajánlatkérő Magyar Akusztikus Ipari
Diagnosztikai (MAID) Laboratóriumában.
A SAM berendezést (melynek alkatrészét képezi a jelen közbeszerzés alapján fejlesztendő ultrahangos
adó-vevő rendszer) kizárólag kutatási, fejlesztési célból alkalmas eszközként állíttatja elő Ajánlatkérő.
A rendelkezésre álló dokumentumokból megállapítható, hogy Ajánlatkérő olyan árubeszerzést kíván
megvalósítani, amely összhangban áll a Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pontja szerinti követelményekkel, az
érintett dolgot (1 darab ultrahangos adó-vevő rendszer fejlesztése) kizárólag kutatási, kísérleti,
tanulmányi vagy fejlesztési célból állítják elő.
Ajánlatkérő igazolta, hogy a Kbt. 99. § (3) bekezdés c) pontjának megfelelően, három ajánlattevőt hívott
fel ajánlattételre, melyek azonosak azon gazdasági szereplőkkel, akiktől az eljárás előkészítése során
indikatív árajánlatot kért a becsült érték meghatározása érdekében.
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.
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