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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 az Országos Mentőszolgálat, mint közös
ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Oxylog karbantartás felülvizsgálat 2021-2024”
tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2021. május 19. 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
„Oxylog karbantartás felülvizsgálat 2021-2024” tárgyban.
Ajánlatkérő – 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 igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplővel köthető meg.
Ajánlatkérő előadta, hogy folyamatos jelleggel 179 db Oxylog sürgősségi lélegeztetőgépet
üzemeltet. Jelen eljárásban a beszerzési igénye a készülékek folyamatos – gyári előírások
szerinti - karbantartása, javítása, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009.
(III.17.) sz. EüM rendelet szerinti időszakos felülvizsgálatok elvégeztetése.
Ajánlatkérő előzményként előadta, hogy 2018-ban hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást
folytatott le „Orvosi készülékekre vonatkozó, gyári előírások szerinti karbantartási munkák, valamint
orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 18.) sz. EüM rendelet szerinti időszakos felülvizsgálatok
elvégzése” tárgyban. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött karbantartási
keretszerződés 2021. március 8. napján lejárt.
A készülékek gyártója nyilatkozott, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő
kizárólagosan jogosult - az Európai Unión belül - az általa gyártott valamennyi berendezés és
szervizalkatrész magyarországi forgalmazására, karbantartására, szervizelésére, javítására.
A reális alternatíva hiánya körében megállapítható, hogy – figyelemmel a gyártói nyilatkozatra – nincs
egyéb olyan gazdasági szereplő, aki jogosult volna a beszerzési igény kielégítésére.
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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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