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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 Uzsoki Utcai Kórház, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: 

Ajánlatkérő) által „Dialízis szűrők szerelékek beszerzése Ajánlatkérő tulajdonában lévő Fresenius 5008-as 

géphez” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2023. február 14. 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 

„Dialízis szűrők szerelékek beszerzése Ajánlatkérő tulajdonában lévő Fresenius 5008-as géphez” 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 jogok védelme miatt kizárólag egy, az ajánlattételre 

felhívott gazdasági szereplővel köthető meg.  

Ajánlatkérő előadta, hogy beszerzése a vagyonkezelésében álló 17 db Fresenius 5008-as dialízis készülék 

működéséhez szükséges szűrők, vérszerelékek pótlására irányul. A meglévő készülékek működéséhez 

szükséges szűrőket és vérszerelékeket kizárólag az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő forgalmazza, más 

gazdasági szereplő termékeivel - a technikai paraméterek eltérései miatt - a készülékek nem használhatóak. 

Ajánlatkérő csatolta a gyártó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magyarországi piacon kizárólag egy, az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő rendelkezik forgalmazási jogosultsággal a beszerezni kívánt 

eszközök vonatkozásában.  

Ajánlatkérő igazolta továbbá az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagossági nyilatkozatával, 

hogy a gyártó Magyarország területén kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére 

biztosított forgalmazási és szervizelési jogosultságot a beszerzés tárgya tekintetében. 

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagossági nyilatkozatában igazolta továbbá, hogy a 

meglévő dialízis berendezést úgy tervezték, hogy azokat kizárólag a gyártó által gyártott szűrőkkel és 

tartozékokkal lehet használni, az más gyártó eszközeivel nem kompatibilis. 

Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében előadta, hogy a készülékek működése más szerelékkel 

nem garantálható, mivel a gépen található csatlakozóhoz kizárólag a beszerezni kívánt filter illeszkedik, 

valamint a vérszerelékek keresztmetszete és anyagösszetétele úgy került kialakításra, hogy a készülékkel 

kompatibilis legyen. 
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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 

Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 

Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében és megbízásából: 

dr. Szeiffert Gabriella 

Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető, kiadmányozó 

http://www.kozbeszerzes.hu/
mailto:kapcsolat@kt.hu

		2023-02-21T13:52:12+0100
	Dr. Szeiffert Gabriella




