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Tárgy: a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Dönt■bizottság elnöke által kezdeményeze

A Közbeszerzési Dönt■bizottság (a továbbiakban: Dönt■bizottság) a Közbeszerzések Taná
HATÁROZAT-ot:

A Dönt■bizottság a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Dönt■bizottság elnöke (1024 B
Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, méltányossági és újrafelvételi eljárásnak nincs hely
INDOKOLÁS

A Dönt■bizottság a kezdeményezés, a közbeszerzési eljárásban keletkezett iratok és ajá
Az M6 autópálya építéséhez kapcsolódóan a Metallochemia és környezete kármentesítéséne
A program pénzügyi, forrása részben a Nemzeti Autópálya Rt. által az útépítéshez felha
E feladat elvégzésére ajánlatkér■ 2004. október 6-án, a közbeszerzésekr■l szóló 2003.
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Az eljárás alkalmazására az adott okot, hogy az M6 autópálya érintett szakaszának kivi
A szerz■dés tartalmazta az elvégzend■ feladatokat, melyek között felszíni vízelvezeté
Ajánlatkér■ 2006. június 23-án hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást ind
Az eljárásfajta választásának indokaként hivatkozott a Metallochemia és környezete kár
A feladat elvégzése a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium feladata, amely annak v
E feladat ellátására ajánlatkér■ eredményes közbeszerzési eljárást követ■en 2004. okt
A környezetvédelmi m■szaki beavatkozási terv nem tért ki a felszíni vízelvezet■ rends
Álláspontja szerint az eljárásfajta alkalmazásának minden feltétele teljesül. Nem volt
Ajánlatkér■ ajánlattételi felhívást is készített, melyben a közbeszerzés tárgyát, menn
Ajánlatkér■ meghatározta a részvételi feltételeket, az ajánlat elbírálásának szempontj
Ajánlatkér■ a közbeszerzési eljárást lefolytatta, a módosított ajánlattételi határid■
Ajánlatkér■ és ajánlattev■ 2006. július 24-én lefolytatta a tárgyalást, amely az aján
Még ezen a napon sor került az eredményhirdetésre, ahol nyertesként a Vegyépszer Zrt.A Dönt■bizottság elnökének rendelkezésére bocsátott iratokból nem volt megállapítható
Ajánlatkér■ 2006. július 19. napján érdemi észrevételt tett, melyben megismételte a Dö
A Dönt■bizottság 2006. július 28. napján tárgyalást tartott. Ajánlatkér■ a tárgyaláso
Az eljárás indításáról szóló tájékoztatásában kifejtett indokait kiegészítve el■adta,
Az elmúlt évek széls■séges id■járási viszonyai miatt megnövekedett a talajvíz mennyis
A Dönt■bizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok és nyil
Ajánlatkér■ a közbeszerzési eljárását a Kbt. IV. fejezete alapján folytatta le.
A Kbt. 3. §-a szerint a Kbt. szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben azt
A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, tárgyalá
A tárgyalásos eljárás vonatkozásában ezen megenged■ szabályokat a Kbt. 124–125. §-ai t
A Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatkér■ hirdetmény nélküli tárgyal
A Dönt■bizottság azt vizsgálta, hogy a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt f
A Dönt■bizottság megállapította, hogy megalapozott a hirdetmény nélküli tárgyalásos el
Ajánlatkér■ és a Vegyépszer Rt. által 2004. október 6-án megkötött szerz■désben megha
A Dönt■bizottság úgy ítélte meg, hogy a széls■séges id■járás okozta nagy mennyiség■ c
A csapadékvíz elvezetésének munkálatai és a hozzá kapcsolódó kiegészít■ jelleg■ munká
A Dönt■bizottság el■re nem látható körülménynek tekintette azt is, hogy az építési mu
A Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjának további feltételei is teljesülnek jelen közbes
Fenti indokokra tekintettel ajánlatkér■nek a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjára alap
A Dönt■bizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Kbt
A Dönt■bizottság a költségek viselésér■l a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja, illetv
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.
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