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NL-LEIDEN:  Leverperfusiekits - Chemosat 

REFERENTIE:  M-EU-22-16 

 

Datum:  16 mei 2022 

 

CPV-code(s) Omschrijving 

33692400-1 
 

Perfusie- oplossingen 

UB07-2 Medische producten 

33141620-2 
 

Medische sets 

 

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING VAN EEN AANKONDIGING VAN EEN 

OPDRACHT (ART. 2.32 AW 2012, GEWIJZIGD BIJ AANBESTEDINGSBESLUIT 2016) 

 
 

Het LUMC is voornemens een opdracht voor de levering van leverperfusiekits van Chemosat ten 

behoeve van de afdeling Radiologie te gunnen aan de onderneming Delcath System B.V. gevestigd te 

Rotterdam, Nederland.  

 

De aanbestedende dienst kan de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toepassen 

aangezien mededinging om onderstaande technische redenen ontbreekt en de betreffende levering 

en dienst alleen door deze specifieke leverancier kan worden geleverd: 

 

1. De leverperfusie wordt ingezet als behandeling van patiënten met gemetastaseerd 

oogmelanoom. Tijdens deze palliatieve behandeling wordt de lever gespoeld met chemotherapie. 

Zie bijlage PHP voor meer informatie over de behandeling.  

 

2. Delcath System B.V. is de enige leverancier die de leverperfusiekits voor deze behandeling 

aanbiedt. 

 

3. Er is geen alternatieve behandeling. 

 

Voorgestelde opdracht 

De opdracht bestaat uit de levering van een Hepatic delivery systeem. In onderstaand overzicht 

worden beide artikelen weergegeven met de verwachte afname voor de komende jaren. 

Omschrijving Verwachte 
afname per jaar 

Hepatic delivery systeem 602001 62 mm ballon 6 

Hepatic delivery systeem 602002 50 mm ballon 23 

 

Het LUMC is voornemens een raamovereenkomst af te sluiten voor de duur van twee jaar inclusief 

een verlenging van twee maal één jaar. 

 

https://europadecentraal.nl/cpv-code-zoekmachine/?cpv-explorer-keyword=UB07-2#cpv-explorer-code
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Afsluiting 

Volledigheidshalve wil het LUMC u middels deze aankondiging op de hoogte brengen en in de 

gelegenheid stellen om hier een gemotiveerd bezwaar tegen aan te tekenen. Indien u bezwaar heeft 

tegen de voorgenomen Opdracht bij Delcath Systems B.V. wordt u verzocht zich uiterlijk 7 juni, vóór 

17:00 uur via de berichtenmodule in Negometrix te melden bij L.J.M. Nederstigt, inkoper. Als dit 

tijdens de bovengenoemde periode niet (succesvol) gebeurd, is het LUMC vrij om over te gaan tot 

verstrekking van bovengenoemde opdracht. 

 


