Rigó Csaba Balázs

Iktat6sz6m: HNT-00206/05/2018

hi r it et m 6ny

n

6 r

*i rululff, " u * s

e

tj 6 r 6 s r 6 r

A Kbzbeszerzflsi Hat6sdg Elndke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapftja, hogy a P6csi
Tudomdnyegyetem, mint ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk€r6) 6ltal ,,Motoriz6lt inverz 3DSMD mikroszk6p 6s a FEMTO 3D-SMD mikroszk6pho z egy szoftvercsomag beszerzdse a P6csi
Tudom6nyegyetem r6sz6re" tdrgyban inditott
hiriletmdn!

nilkiili tirggalhsos

eli drds i ogalavia megalapozott.

Indokol6s

Az Aj6nlatk6r6 2018. augusztus 24. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd€se alapj6n tdj€koztatta

a

Kcizbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s6nek c) pontja alapjdn hirdetm6ny n6lktli
t6rgyal6sos eljSr6st indit ,,Motoriz6lt inverz 3D-SMD mikroszk6p 6s a FEMTO 3D-SMD
mikroszk6phoz egy szoltvercsomag beszerz6se a Pecsi Tudom6nyegyetem r6sz6re" targyban.

Aj6nlatk6r6 a r€sz6re megkfild6tt hidnyp6tldsi felhiv6st kdvet6en a Kbt. 103. S (1) bekezdEsdnek
megfelel6en t6jEkoztafta a Kdzbeszerz€si Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdetm€ny n€lkiili
tdrgyal6sos eljdrds jogalapjdnak alkalmazhat6s6g6t igazol6 dokumentumokat.
Aj6nlatk6r6 iga zolta, hogy a szerz6d.4s abeszerzend,6 eszkdz m{iszaki technikai sajdtossdga miatt,
illetve a kizAr6lagos jogok vEdelme miatt kizdr6lag egy meghat6ro zott gazdas6gi szerepl6vel, a
Femtonics Kft.-vel kdthet6 rneg. Ajrinlatk€r6 igazolta az ajdnlattEtelre felhivott gazdasilgi
szerepl6 kiz6r6lagos jogdnak fenndlldsdt a beszerz6s t6rgya tekintetEben.

Ajenlatk6r6 tij6koztatAsa szerint a tudom6ny mai 6ll6sa szerint a molekul6ris 3 dimenzi6s
k6palkotdsra egyediil kiz6r6lag a jelen beszerz€s tirgy6t k€pez6 mikroszk6p k6pes. Ez6ltal a
fiziol6gi6s folyamatok €s a betegs6gek molekuldris mechanizmu sai tisztlzhat6vS v6lnak.
Aj6nlatkdr6 el6adta, hogy a GINOP-2.3.3-15-2016-00030 sz6mri projekt 6ltal elv6rt szakmai
kcivetelm€nyeket kizdr6lag a beszerezni kiv6nt mikroszk6p tudja csak teljesiteni, mivel a
kisdrletekben elengedhetetlen ,,Roller Coaster" technol6gidjt mikroszk6pot mindijssze az
ajdnlatt6telre felhivott gazdasdgi szerepl6 forg almaz a vilSgon. Ezen vizsgAlatoknak az elv6gz6se
aj6nlatk6r6 t6j6koztat6sa szerint elengedhetetlen a pilyAzatban rdsztvev6 kutat6k sz6m6ra,
tovdbbd kiemelte, hogy a projekt legfontosabb elv6rt szakmai kdvetelm€nyeit kizlr6lag az
ajdnlatt€telre felhivott gazdasdgi szerepl6 Sltal fejlesztett rendszer k6pes teljesfteni.
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Ajdnlatk6r6 el6adta, hogy

a 3D

egyedi molekula detekci6ra k6pes €s

a

kis6rletekben

elengedhetetlen 3D szkennel6sre kdpes ,,Roller Coaster" technol6gi6jf mikroszk6p szabadalmi
oltalom alatt 611, igy nincs m6s piaci szerepl6 aki k€pes 6s jogosult ilyen berendez€st k€sziteni,
illetve forgalmazni.

Ajdnlatk6r6 piackutat6st v€gzett beszerzdse el6tt, mely sor6n megkereste a legjelent6sebb
fluoreszcencens mikroszk6pot gyArt6 c6geket, azonban a megkeresett c6gek kdziJrl az
ajdnlattEtelre felhlvott gazdasd.gi szerepl6 az egyetlen, amely 3D szkennel6sre k6pes
mikroszk6pot Weft 6s forgalmaz.
Ajdrrlatkdr6 rendelkez€sre bocs6totta a T6mogat6si Szerz6d6st, amely konkr6tan nevesiti a 3DSMD mikroszk6pot, valamint a mikroszk6p haszndlatdhoz sziiks6ges szoftvert, mint a projekt
keretdben beszerzend6 eszkdzdket.

Ajanlatk€r6 fentiek igazol6s6ra becsatolta az aj6nlatt6telre felhivott gazdas6gi szerepl6
kiz6r6lagoss{gi nyilatkozat6! valamint az eszkdz dltal alkalmazott technol6gia szabadalmi
okirat6t is.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezdsre bocs6tott iratokb6l meg6llaplthat6, hogy
Aj6nlatk6r6 r€szdre nem l6tezik m6s, redlis alternativa beszerzdsi ig€ny6nek kiel6git6sdre,
valamint, hogy a verseny hidnya nem annak kdvetkezm€nye, hogy Ajanlatk6r6 a kbzbeszerzfls
tdrgydt a versenyt indokolatlanul sz(ikit6 m6don hat6rozta meg.

A Kdzbeszerzflsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. $-a alapjdn a sziiks6ges vizsgdlatokat elvdgezte, a
vizsg6lata sor6n meg6llapltotta, hogy a hirdetm€ny ndlkiili tdrgyaldsos elj5r6s jogalapj6nak
megalapozotts6ga meg6llaplthat6.
Jelen drint6st a Kozbeszetzlsi Hat6s6g Elndke a Kdzbeszerz6si Hat6s6g honlapj6n is kdzz€teszi a
103. S (4) bekezd€s€nek
,

megfelel6en.

..,

Budapest, 201.8. szeptember 4.
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