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Döntés
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja,
hogy a Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által
„Lélegeztetőgép beszerzése” tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2020. március 17. napján a Kbt. 103. § (1)-(2) bekezdései alapján
tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja
alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „Lélegeztetőgép beszerzése”
tárgyban.
Ajánlatkérő – a hiánypótlási felhívást követően - a Kbt. 103. § (1)-(2) bekezdéseinek
megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
eljárás
jogalapjának
alkalmazhatóságát
igazoló
dokumentumokat.
Ajánlatkérő előadta, hogy Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Kormány
rendelettel veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött, melynek oka az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
(COVID-19).
Ajánlatkérő előadta és igazolta, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium
2020. március 14. napján Ajánlatkérőt jelölte ki a beszerzés tárgyát képező – a
járvánnyal kapcsolatos védekezéshez és megelőzéshez elengedhetetlenül szükséges
- lélegeztetőgépek beszerzésére. A rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények nem
erednek az ajánlatkérő mulasztásából, a beszerzést indokló körülmény kialakulásában az
ajánlatkérő semmilyen módon nem működött közre.
Ajánlatkérő előadta, hogy a humánjárványt okozó vírus speciális hatása a légzési
nehézség kialakulása, mely légzési nehézség kezeléséhez elengedhetetlenül és
feltétlenül szükséges a beszerzés tárgyaként megjelölt gépek beszerzése. A járvány
kialakulása, európai terjedésének intenzitása nem volt előrelátható.

Ajánlatkérő – a fentiekben rögzített körülményekre tekintettel - kifejezetten 2020.
március 21. és 28. teljesítési határidőre igényelte a lélegeztetőgépek szállítását, így a
nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem tarthatóak.
Ajánlatkérő hangsúlyozta, hogy a lélegeztetőgépek beszerzése csak és kizárólag a
kialakult járványügyi helyzettel kapcsolatos, és nem irányul Ajánlatkérő általános
terápiás tevékenységének folytatására. Ajánlatkérő bemutatta a járvány európai
szintű nagyütemű terjedése miatt kialakult speciális piaci helyzetet, miszerint a
járványhoz kapcsolódó egészségügyi termékek piacán csak egy gazdasági szereplőt
talált, aki feltehetően képes a szerződés teljesítésére.
Fentiekből, valamint a rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítható, hogy a
beszerzés Ajánlatkérő számára feltétlenül szükséges, az ajánlatkérő által előre nem
látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a
tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak és a rendkívüli
sürgősséget indokoló körülmények nem erednek az ajánlatkérő mulasztásából, vagy
az ajánlatkérő által előidézett okból.
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.
Budapest, 2020. március 18.

a Közbeszerzési Hatóság elnöke
nevében:
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