Dr. Szeiffert Gabriella

Iktatószám: HNT-00163/04/2022
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 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Thunderbeat eszközhöz fogyóanyag
beszerzése” 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. § (2) bekezdése c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít
„Thunderbeat eszközhöz fogyóanyag beszerzése” 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 Thunderbeat sebészeti berendezések a TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0001 azonosító
számú projekt keretében, közbeszerzési eljárás eredményeként az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplővel létrejött szerződéssel kerültek beszerzésre. Ajánlatkérő tájékoztatása szerint a berendezés
működéséhez szükséges fogyóanyagok rendelkezésre állását folyamatosan biztosítania kell. Ajánlatkérő
beszerzési igényét olyan speciális eszközök képzik, melyek Thunderbeat sebészeti berendezéssel való
kompatibilitása kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő termékeivel biztosítható, így műszakitechnikai sajátosság miatt más gyártó termékével nem válthatók ki a beszerzendő eszközök.
Ajánlatkérő az európai leányvállalat nyilatkozatával igazolta továbbá, hogy Magyarország területén
kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére biztosított forgalmazási jogot a fogyóanyagok
tekintetében, mely körülményt a nyilatkozat címzettje is megerősített.
A reális alternatíva vizsgálata körében Ajánlatkérő előadta, hogy a korábban közbeszerzési eljárás
eredményeként megvásárolt Thunderbeat sebészeti berendezéssel elvégzendő műtéti beavatkozásokhoz
szükséges szakmai fogyóanyagok más gazdálkodó szervezet termékeivel nem cserélhetők fel, nincs más
olyan gazdálkodó szervezet amely kompatibilis eszközöket forgalmazna. Ajánlatkérő nyilatkozata szerint
maga a technológia és az ahhoz kapcsolódó eszközök is újak, egyediek, speciálisak, mely alapján az
egyenértékűség elvének alkalmazása nem lehetséges, ezért nincs más olyan gazdálkodó szervezet
Magyarországon, amely a meglévő sebészeti robottal kompatibilis eszközöket forgalmazhat.
Ajánlatkérő szerint orvosszakmai indokok miatt a berendezés cseréje más gyártó termékére nem jelent reális
alternatívát, tekintettel arra, hogy jelenleg csak a Thunderbeat képes egyszerre egyidőben bipoláris és
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ultrahangos energiát leadni így más gyártó hasonló berendezésének beszerzése növelné a műtéti időt ezáltal
az altató szerek és esetlegesen az intenzív osztályon eltöltött időt is.
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 a Kbt. 103. §
(4) bekezdésének megfelelően.
Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban
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