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Tárgy: 2. sz. Előzetes vitarendezési kérelem a Pécsi Tudományegyetem által indított 
„Neuronavigációs rendszer beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.3-15-2016-
00013 jelű projektje keretében.” Hivatkozási szám: 43/2017 tárgyú eljárásban 
 
Tisztelt Ajánlatkérő! 
 
Alulírott gazdasági szereplő a Pécsi Tudományegyetem által indított „Neuronavigációs 
rendszer beszerzése a Pécsi Tudományegyetem GINOP-2.3.3-15-2016-00013 jelű projektje 
keretében.” tárgyban indított közbeszerzési eljárással kapcsolatban előzetes vitarendezési 
kérelmet terjeszt elő. 
 
A feltételezett jogsértés: a 2015. évi CXLIII. Kbt. 2. §. (1)-(4) alpontja. 
 
2. § (1) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig 
tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát. 
(2) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania a gazdasági 
szereplők számára. 
(3) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és a 
tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. A joggal való visszaélés tilos. 
(4) Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét 
szem előtt tartva kell eljárnia. 

 
A kifogásolt elem: 
Módosított műszaki leírás: 

Elvárt műszaki paraméterek 
Minimális 

elvárás 
Megajánlott termék 
paraméterei 

Intraoperatív képalkotás   

Min. 30x30 cm méretű flat panel detektor igen, kérjük 
megadni 

 

 
A gazdasági szereplő álláspontja: 
Álláspontunk szerint az Ajánlatkérő által kiadott fenti módosítás nem változtatott azon a 
tényen, hogy a fenti műszaki elvárás jogsértő, súlyosan versenykorlátozó, mivel a piacon lévő 
ilyen típusú CT berendezések közül csak egy cég által forgalmazott O Arm és O arm2 típusú 
készülékek rendelkeznek flat paneles detektorral, ezzel kizárva a piac többi szereplőjét és 
akadályozva a szabad versenyt. 
 
Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a tisztességes verseny biztosítása érdekében szíveskedjen 
módosítani az elvárt műszaki paramétereket az alábbiak szerint, ezzel biztosítva a szabad 



  
 

versenyt: 

Elvárt műszaki paraméterek 
Minimális 

elvárás 
Megajánlott termék 
paraméterei 

Intraoperatív képalkotás   

Min. 30x30 cm méretű flat panel detektor 
Vagy min. 25 soros solid state detektor  

igen, kérjük 
megadni 

 

 
Szeretnénk elkerülni, hogy Közbeszerzési Döntőbizottsághoz kelljen fordulnunk, ezért kérjük T. 
Ajánlatkérőt, hogy a fentiek értelmében vizsgálja felül ezen műszaki elvárását és a tisztességes 
verseny biztosítása érdekében módosítsa a közbeszerzési dokumentumokat. 
 

 
Kelt: Budapest, 2017. szeptember 5. 
 
 

 …………………………………….. 
közbeszerzési referens 

 
 
 

 


