Rigó Csaba Balázs

Iktat6sz.6m: HNT-001'13 / 04/ 2078.

Ddnt6s
hiriletmdny ndlkilli tdrgy al6s os elj 6rdsr6l

A Kdzbeszerzflsi Hat6sdg Elncike a k6zbeszerz6sekr6l s2616 2015. €vi CXLIII. t6rv6ny
(a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapjdn megdllapltja, hogy az Orszigos
Kiizeg6szs€giigyi Int6zet mint ajdnlatk6r6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatk€r6) ,,Adlsv6teli
szerz6d€s 7-napos Burkard pollencsapda, tartoz€kai 6s p6talkatr6szei beszerzdstre"
t6rgyban inditoft
hiriletmdnlt nAlkiili tdrgvalhsos eliLrds iogalaoia megalapozott.

IndokoI6s
Aj6nlatk6r6 2018. dprilis 13. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezdese alapjdn tdj€koztatta a
Kdzbeszerzflsi Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd€sdnek c) pontja alapj6n
hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6st indlt ,,Adasv6t eli szeru6d6s 7-napos Burkard
pollencsapda, tartoz6kai €s p6talkatr6szei beszerz€s6re" tflrgyban.
Aj6nlatker6 a Kbt. 103. S (1) bekezddsdnek megfelel6en tSj6koztatta a Kdzbeszerzlsi
Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n€lkiili tdrgyal6sos eljdrds jogalapj6nak
alkalmazhat6s 6g6t igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos jogok v6delme miatt kizar6lag
egy gazdasigi szerepl6vel, az ajdnlatt6telre felhivott Lab-Intern l(t.-vel (1119
Budapest, Etele ft 59-61.) k6thet6 meg.
Aj6nlatk6r6 nyilatkozata szerint Burkard pollencsapdSkkal rendelkezik. Al6nlatk6r6
az Orszdgos Klzeg€szs1ghgyi Intdzet 6ltal irdnyitott
Aerobiol6giai Hdl6zatban a berendez6seknek kompatibilisnek kell lenniiik egymdssal
annak 6rdek6beo hogy a m6r rendelkez€sre 6116 €s az rijorman gytijtcitt adatok
6sszevethet6ek legyenek, amely felt6tel rij pollencsapddk eset€n csak Burkard
pollencsapd6k beszerz6s6vel val6sithat6 meg. Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a 7-napos
Burkard pollencsapda csak Burkard 6ratartal6k, Burkard motor, Burkard
6raml6sfigyel6, Burkard pollendob, Burkard dobtart6 doboz, Burkard turbina 6s
Burkard satu tartoz6kokkal 6s p6talkatr€szekkel haszndlhat6.

nyilatkozata szerint
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Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l megdllapithat6,
hogy Aj5nlatk6r6 r6sz0re nem lEtezik rnAs, reilis alternativa beszerz€ei ig6ny6nek
kiel€git€s€re, valamint, hogy a verseny hiinya nem annak kiivetkezm6nye, hogy
Ajinlatk6r6 a kiizbeezerz6s tirgyift a versenyt indokolatlanul ezfik7t6 m6don
hat5rozta meg.

A

Kdzbeszerzflsi Hat6sag Eh0ke a Kbt. 189. $-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat
elv€gezte, a vizsg6lata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos
elj6r6s jogalapj6nak megalapozottsaga meg6llapithat6.
Jelen ddnt€st a Kdzbeeszerzdsi Hat6sdg Elndke a Kdzbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is
k6zz6teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6senek megfelel6en.
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