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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 Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: 
Ajánlatkérő) által „A Da Vinci Xi típusú sebészeti robothoz fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis 

Egyetem részére” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2023. január 16. 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 „A 
Da Vinci Xi típusú sebészeti robothoz fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére” 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 fennállása, valamint műszaki-technikai sajátosságok miatt 
kizárólag egy, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő csatolta az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogáról szóló nyilatkozatát a beszerzés tárgya tekintetében annak 
teljes időtartamára vonatkozóan. 

Ajánlatkérő előadta, hogy 2021-ben közbeszerzési eljárás eredményeképpen szerezte be a Da Vinci Xi típusú 
sebészeti robotot, amely a minimálisan invazív sebészeti technikák legmagasabb szintjét képviseli. Ez a 
magas szintű hatékonyság azonban csak akkor valósul meg, ha a berendezéshez csatlakozó fogyóeszközök 
kompatibilisek azzal.  

Jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Da Vinci Xi típusú sebészeti robothoz tartozó fogyóanyagok 
beszerzésére irányul. 

Ajánlatkérő megfelelő dokumentummal igazolta a gyártó vagyoni és szellemi alkotáshoz fűződő kizárólagos 
jogait, valamint csatolta a gyártó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az európai piacon kizárólag egy 
gazdasági szereplő rendelkezik képviseleti jogosultsággal a beszerezni kívánt Da Vinci Xi típusú sebészeti 
robot fogyóeszközei vonatkozásában.  

Ajánlatkérő igazolta továbbá, hogy az európai leányvállalat Magyarország területén kizárólag az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére biztosított forgalmazási (karbantartási), képviseleti és 
importőri jogot a beszerzés tárgya tekintetében. 

Ajánlatkérő gyártói nyilatkozattal igazolta továbbá, hogy a Da Vinci sebészeti rendszereket, úgy tervezték, 
hogy azokat kizárólag a gyártó által gyártott műszerekkel és tartozékokkal lehet használni. 
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Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében bemutatta, hogy a fogyóanyagoknak a berendezéssel 
kompatibilisnek kell lenniük, más gazdálkodó szervezet termékeivel nem helyettesíthetőtek. Az 
egyenértékűség elvének alkalmazása jelen esetben nem lehetséges, mivel a technológia és az ahhoz 
kapcsolódó beszerzendő eszközök is egyediek és speciálisak. A fogyóanyagok nélkül nem tudják üzemeltetni 
a robot rendszert, így pedig nem lennének elvégezhetők a műtétek. 

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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