Tisztelt Közbeszerzési Hatóság!
Alulírott, de itt is megnevezett Dr. Adorján Gusztáv Tamás mb. főigazgató, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház képviseletében, a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján mellékelten
csatolom az alulírott mai napon Ajánlattevő részére megküldött ajánlattételi felhívás másolati példányát
szíves tájékoztatásul.
Hivatalos név (technikai azonosító):
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (AK08937)
Postai cím:
Szent István utca 68.
Postai irányítószám:
Város/Község: Nyíregyháza
Ország: HU
4400
Kapcsolattartási pont(ok):
Telefon: +36 42999600
Címzett:
Fax: +36 42999601
Nagy Elemér
E-mail: info@mkkozpont.hu

Honlap: www.szszbmk.hu

Ajánlatkérő 2015. évi CXLIII. törvény szerinti besorolása: 5. § (1) bekezdés c) pont
Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 98. § (2) bekezdés c) pontja szerint jár el
(elsődlegesen műszaki-technikai sajátosságok miatt, másodsorban kizárólagos jogok védelme
miatt).
(hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás)
A beszerzés becsült értéke: nettó 33.200.000,- HUF + 27% ÁFA
Ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplő (név/székhely):
Philips Magyarország Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. C.)
Tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülmények:
Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.'') 112. § (1)
bekezdés b) pontja alapján a 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárást kezdeményez.
Indoklás:
Ajánlatkérő mátészalkai telephelyén üzemel 1 db. Philips Brilliance 10 típusú CT berendezés és
leletező munkaállomás (a berendezés gyári száma: 4057; gyártási éve: 2007). A folyamatos
betegellátás zavartalanságának biztosítása érdekben annak folyamatos karbantartása
elengedhetetlen.
A berendezés speciális karbantartást és szervízellátást igényel a folyamatos üzemkész állapot
biztosítása érdekében, mely cél megvalósítására Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás
lebonyolítását kezdeményezi. A jövőbeni nyertes ajánlattevőnek az üzemkész állapot biztosítása

mellett a berendezések tervszerű megelőző karbantartása és teljes körű hibajavítása, gyártói
üzembiztonsági módosítások elvégzése, gyártói update frissítése és telepítése, valamint az
alkatrészek biztosítása is feladatát képezik. A tenderben szereplő CT berendezés
üzemképességének biztosítása elengedhetetlen a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében.
Tekintettel azon tényre, hogy a szerződés átalányára valamennyi szervízellátás és alkatrész
költségét tartalmazza (beleértve a vákuumtechnikai alkatrész, röntgencső költségét is), a
közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás kockázatának költségét – egyenes arányban az eszköz
életkorának változásával – a szolgáltatók beárazzák. Annak érdekében, hogy ezen kockázati
költség az intézményi költségvetésben ne egy évben jelentkezzen, az általunk javasolt időtartam
(2 év) engedélyezése szükséges. Ebben az esetben alacsonyabb összegű ellenszolgáltatását
tartalmazó ajánlat érkezhet, mivel a vállalkozó kockázata jobban megoszlik a hosszabb, 2 éves
szerződéses időszakban.
Philips Medical Systems Nederland B.V., mint az Ajánlatkérőnél üzemelő CT berendezés gyártója
és forgalmazója (székhelye: Veenpluis 4-6 5684 PC Best The Netherlands, kereskedelmi kamarai
nyilvántartási száma: 17060498) hivatalosan nyilatkozta és igazolta, hogy a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházban üzembe helyezett Philips Brilliance 10 CT
berendezés karbantartási tevékenységének végzésére alkalmas hivatalos tanúsítvánnyal
Magyarország területén jelenleg kizárólag a Philips Magyarország Kft. alkalmazottai
rendelkeznek, mert:
- a berendezés műszaki sajátosságai miatt annak a karbantartását és javítását csak
hivatalosan képzett és oklevéllel ellátott szakemberek végezhetik;
- a karbantartási es javítási tevékenységhez nélkülözhetetlen szoftver felhasználói licenszét a
gyártó csak olyan szakemberek számára, illetve cégek számára biztosítja, akik hivatalosan ki
lettek képezve a berendezés karbantartására és javítására, illetve amelyek alkalmazásában
állnak ilyen szakemberek.
Magyarország területén jelenleg kizárólag a Philips Magyarország Kft. alkalmazásában állnak
olyan szakemberek, akik a gyártó által megfelelően ki lettek képezve a berendezés
karbantartására és javítására, és ehhez kapcsolódóan kizárólag a Philips Magyarország Kft.
rendelkezik a berendezés karbantartásához és javításához nélkülözhetetlen szoftver felhasználói
licenszével.
A tevékenység szerződéses értékére és időtartamára tekintettel hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, mivel a szerződés műszaki-technikai sajátosságok (a
gyártó által a berendezés karbantartására és javítására speciálisan képzett és erről szóló oklevéllel
ellátott szakemberek) és kizárólagos jogok (szoftver licensz) védelme miatt kizárólag egy
meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. Az ajánlatkérő számára nem létezik reális
alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye,
hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.
A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjára hivatkozással hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárást kezdeményez, melyre a Philips Magyarország Kft.
gazdasági szereplőt kívánja felhívni ajánlattételre.
Mellékelten csatoljuk a jogalapot alátámasztó dokumentumot:
1.

Philips Medical Systems Nederland B.V. gyártói nyilatkozata | 1. sz. melléklet

2.

Tárgyi eszköz karton | 2. sz. melléklet

3.

Szolgáltatási szerződés | 3. sz. melléklet

4. Magyar Közbeszerzési Központ Kft. eljárási jogosultságát alátámasztó iratok | 4. sz.
melléklet
A mellékelten csatolt Tárgyi eszköz karton igazolja, hogy Ajánlatkérő birtokában van a Philips
Brilliance 10 típusú CT berendezés.
A berendezés karbantartását a korábbiakban is kizárólag a jelen eljárásban ajánlattételre felhívott
Philips Magyarország Kft. végezte, a kapcsolódó szolgáltatási szerződést melléketlen csatoljuk.
A jogalapot alátámasztó gyártói nyilatkozat változatlanul hatályos az eljárás megindításának
napján is, a körülményekben időközben változás nem következett be.
Ezúton nyilatkozunk, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő alkalmazottain kívül – az
eljárás indításának napján – más szakemberek nem jogosultak a Philips Brilliance 10 típusú CT
berendezés és leletező munkaállomás karbantartását és teljes körű hibajavítását elvégezni.
Nyilatkozunk továbbá, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogát
sértené, ha más gazdasági szereplővel, illetve szakemberrel kötne ajánlatkérő szerződést
beszerzési igénye kielégítésére. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy nem létezik más olyan
gazdasági szereplő, akivel az Ajánlatkérő ilyen szerződést köthetne. A tárgyi munkák
elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges speciális szoftver felhasználói licenszével
Magyarország területén kizárólag a Philips Magyarország Kft. rendelkezik.
Az ajánlattételi felhívás és a jelen tájékoztatás megküldésének napja: 2017. július 11.
Kérjük a fenti tájékoztatásunkban foglaltak szíves tudomásulvételét.
Nyíregyháza, 2017. július 11.
Tisztelettel:
signed by Magyar
Magyar Közbeszerzési Digitally
Közbeszerzési Központ Kft.
Központ Kft.
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