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Döntés
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, mint
ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „SzSzBMK - Detektor beszerzése 2020"
tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2020. augusztus 3. 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 „SzSzBMK - Detektor beszerzése 2020" 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 kizárólagos jog védelme, illetve műszakitechnikai sajátosságok miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel, az
ajánlattételre felhívott GE Healthcare Magyarország Korlátolt Felelősségű Társasággal
(1138 Budapest, Bence utca 3.) köthető meg.
Ajánlatkérő a TED 2010/S 67-101074 számon megjelent részvételi felhívással
közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként 2010. június 3-án megkötött
szerződéssel 1 darab mammográfiás berendezést és mammográfiás leletező
munkaállomást szerzett be. Ajánlatkérő tájékoztatása szerint a berendezés detektora
meghibásodott, így a folyamatos betegellátás zavartalanságának biztosítása érdekében
ezen speciális alkatrész cseréje elengedhetetlen.
A berendezés gyártójának nyilatkozata szerint az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő látja el Magyarország területén a szervizeléssel illetve alkatrészellátással
kapcsolatos tevékenységet. Ajánlatkérő szerint így a magyarországi képviselet az
egyedüli cég, mely javítási tevékenységet végezhet a berendezésen. Ajánlatkérő
tájékoztatása alapján műszaki-technikai sajátosságnak tekinthető, hogy a javítás
kizárólag a gyártó által biztosított speciális alkatrész (detektor) beépítésével végezhető
el, és mással nem helyettesíthető, mivel más gyártó terméke nem kompatibilis a
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berendezéssel, továbbá a cserealkatrésznek tökéletesen meg kell egyeznie a
meghibásodott alkatrésszel. Ajánlatkérő nyilatkozata szerint csak az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplő rendelkezik az illesztéshez való jogosultságokkal,
szervizkódokkal.
A reális alternatíva hiánya körében továbbá Ajánlatkérő bemutatta, hogy az észszerűség
és gazdaságosság érve a javítás mellett szól, új eszköz beszerzésének költsége a
hiánypótlásként megküldött ajánlatok alapján többszörösét képezné jelen eljárás becsült
értékének.
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.
Budapest, 2020. augusztus 18.
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