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MINDEN AJÁNLATTEVŐ RÉSZÉRE
Tisztelt Ajánlattevő!
A „Tételes elszámolás alá eső, természetben biztosítandó közép- és belsőfül hallásjavító
implantátum és processzor eszközök 24 hónapra történő beszerzése hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos keretmegállapodásos eljárás keretében” tárgyban indított, az
1. rész tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
105. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 2.-9. részek tekintetében a Kbt. 105. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányuló, gyorsított tárgyalásos közbeszerzési
eljárásban a Mediszintech Audiológia Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kérelmező)
ajánlattevő 2019. január 29. napján benyújtott előzetes vitarendezési kérelmére – a törvényi
határidőn belül - az alábbi választ adom:
1. Előzmények
Ajánlatkérő 2019. január 24. napján megküldte az ajánlattevőknek az eljárás eredményéről szóló
összegezést.
A Mediszintech Audiológia Kft. 2019. január 25. napján iratbetekintési kérelmet terjesztett elő,
amelyben kérte, hogy az Ajánlatkérő biztosítsa a Kérelmező számára, hogy a nyertes
ajánlattevőként megjelölt ajánlattevő közbeszerzési eljárás 4. része vonatkozásában benyújtott
ajánlatának a kérelemben megjelölt dokumentumaiba betekinthessen. A Kérelmező a vélt
jogsértéssel kapcsolatban előadta, hogy álláspontja szerint az Amplifon Kft. által a 4. részre
vonatkozó végleges ajánlatban szereplő „BAHA 5 Connect implantátum rendszer” belső
egységének technológiája nem felel meg a Műszaki minimumkövetelményekben lefektetett
elvárásoknak („Az ajánlott eszköz, mind a külső mind a belső egységekre vonatkozóan
rendelkezzen a 2014-nél újabb technológiával.”), ezért Ajánlatkérőnek az Amplifon Kft. ajánlatát
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné kellett volna nyilvánítania.
Ajánlatkérő 2019. január 28. napján tájékoztatta a Kérelmezőt, hogy az iratbetekintésre 2019.
január 29. napján 10 órától 12 óráig biztosít lehetőséget. Az iratbetekintésre a megadott
időpontban sor került.
2. Az előzetes vitarendezési kérelem és annak alapján elvégzett bírálati cselekmények
A Mediszintech Audiológia Kft. ajánlattevő 2019. január 29. napján előzetes vitarendezési
kérelmet terjesztett elő, amelyben előadta, hogy az iratbetekintés során szerzett tudomást arról,
hogy az Amplifon Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő által a végleges
ajánlatában megajánlott termék belső része BI300 típusú implantátumból (3 és 4 mm-es
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kivitelek) és BA400 típusú DermaLock Abutmentekből illetve ezek kombinációjából, a BIA400-as
implantátum és abutmentekből áll. Álláspontja szerint ez utóbbiak közül a 93329, 93330, 93331
és 93332 termékszámúak esetében a CE jelzés megszerzésének dátuma 2012. május 29. A
kérelemben előadtak szerint a benyújtott dokumentumokból kétséget kizáróan megállapítható,
hogy mind az európai, mind az amerikai piacon jóval 2014 előtt kerültek a nyertes ajánlattevő
ajánlatában megajánlott termékek fent nevezett belső egységei engedélyeztetésre és
bevezetésre, így az Amplifon Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát a Kbt. 73. §
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné kellett volna Ajánlatkérőnek nyilvánítani.
Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (4) bekezdése alapján 2019. január 31. napján felvilágosításkérést és
hiánypótlási felhívást bocsátott ki az Ajánlattevők részére, amelyben felhívta
- egyrészt az AMPLIFON Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevőt,
hogy a 4. részre vonatkozóan nyilatkozzon, hogy a megajánlott termék mind a külső
mind a belső egységekre vonatkozóan rendelkezik a 2014-nél újabb technológiával,
és mennyiben a megajánlott termék belső egysége 2014-nél újabb technológiával
rendelkezik, akkor indoklásában mutassa be, hogy az ajánlatában miként igazolta a
funkció teljesítését;
- másrészt a Mediszintech Audiológia Kft. ajánlattevőt a kizáró okok és alkalmassági
követelmények igazolásának hiánypótlására.
A felhívott ajánlattevők határidőben (2019. január 5. 16:00) benyújtották a hiánypótlást és
felvilágosításkérésre vonatkozó választ.
3. Ajánlatkérő válasza az előzetes vitarendezési kérelemben foglaltakra
Ajánlatkérő megvizsgálta a beérkezett iratokat, és arra a megállapításra jutott, hogy az Amplifon
Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felvilágosításkérésre adott válaszában nem
oldotta fel az ellentmondást, megállapítható tehát, hogy az ajánlattevő által megajánlott termék
külső és belső egysége egyaránt nem rendelkezik 2014-nél újabb technológiával.
A fenti indokokra tekintettel Ajánlatkérő helyt ad az előzetes vitarendezési kérelemben
foglaltaknak, és az Amplifon Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4. részre
vonatkozó végleges ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján.
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.
Budapest, 2019. február 7.
Tisztelettel:
Beleznai Gábor
főosztályvezető
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