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DiintEs
hiriletmdny ndlkilIi tdrgyaldsos eljtudsr6l

A

K<izbeszerz6si Hat6seg Elndke a Kbt. 103. $ (4) bekezd€se alapj6n megdllapiqa,
hogy az Orszigos V6rell6t6 Szolgilat, mint ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban:
Ajdnlatk6r6) 6ltal,,T Avhdszolgiltat6s beszerzdse" t6rgyban inditott

hiriletmdnV ndlkilli tdrgValtsos eli 6rds iogalapia megalapozott.

lnilokol6s
Aidnlatk6r6 2018. mdjus 77 . napjAn a Kbt. 103. $ (1) bekezdese alapjdn tlj1koztafta a
Kdzbeszerz6si Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. $ (2) bekezd6s c) pontja alapjen hirdetm6ny
n€lktili tdrgyaldsos eljdrdst in dit ,,TAvh6szolg61tat6s beszerzflse" tArgyban.

Ajerilatk6r6 a hi6nyp6tl6si felhivdst k6vet6en

a Kbt. 103. S (1) bekezd€s€nek

megfelel6en t6jdkoztatta a Kbzbeszetz6si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetrn6ny
n6lkiili tdrgyal6sos eljdr6s jogalapj6nak alkalmazhat6s6g6t igazol6
dokumentumokat.

Ajdnlatk€r6 igazolta, hogy a szerz6d6e kizir6lagos iog v6delme miatt kiztu6lag az
ajdnlattdtelre felhivott gazdasSgi szerepl6vel kitthet6 meg.
Ajdnlatk6r6 bemutatta, hogy a Magyarorszig helyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011..
€vi CLXXXX. tcirv6ny 23. S (4) bekezdEsEnek 11. pontja szerint a f6v6rosi
tinkorm6nyzat feladata kiildndsen a tSvh6szol glltatis, iv6vlz-el16tils,

szermyvfzelvezetds, -kezel6s €s -Srtalmatlanit6s (csatornas zolgSltat6s),
hullad6kgazd6lkod6s. A t6vh6szolg6ltat6sr6l sz6l6 2005.6vi XVIII. tdrv6ny 6. $ (2)
bekezd6se alapj6n Budapest F6vdros Kdzgytl€se a Budapest F6v6ros

Onkormdnyzata vagyon6r6l, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlSs5r6l
sz6l6 22/2012. 0II. 14.) F6v. Kgy. rendelet (a tovdbbiakban: Kgy. rendelet) 4. sz6m(t
mell6klet6ben felsorolja a kiz6r6lagos joggal rendelkez6 <inkorm6nyzati
t6rsasdgokat. A Kgy. rendelet 4. mell6kelet€nek 22. pontja alapj6n Magyarorsz6g
helyi <inkorm6nyzatair6l sz6l6 201L.6vi CIXXXX. tdrveny 23. S (4) bekezdEs 11.
pontja 6rtelm6ben a F6v6rosi Onkorm6nyzat kdtelez6 t5vh6szolg6ltat6si
feladatainak elldtdsa tekintet€ben kizdr6lagos joggal rendelkezik az ajdnlattdtelre
felk6rt Budapesti T5vh6szolg1ltat6 Zrt.
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Ajdrilatk6r6 el6adta, hogy telephelyenek fftesi 6s melegvlz-elldt5si rendszerei t6vh6ve1
tdp16l6st ig6nyelnek. Aj6nlatk6r6 telephely6nek k6my6k6n 6sszer( tdvols6 gban, az
aj5nlattEtelre felkdrt gazdas6gp szerepl6 rendszer6n kiviil nem 6ll rendelkez6sre miis,
megfelel6 kozmii, AjSnla&6r6 telephely6n nem e rendelkez€sre i:nall6 kazllhez
kialakit6sara megfelel6 teriilet.

Ajdrilatk6r6 a kdztizemi szerz6d6st 48 h6napra kivSnja megkotni. A Budapesti
T tnh6szolg6ltat6 Zrt. mfkcid6si enged6ly6t hatdrozatlan id6re szerezte rneg, igy
kiztu6lagos joga a beszerz6s teljes id6tartama alatt fenn6ll. AjSnlatkdr6 becsatolta
tov6bb5, a Magyar Energetikai 6s Kdzm(i-szabillyozitsi Hivatal T6vh6-feli.igyeleti 6s
Arszab6lyozlsi F6osztAly6nak tilj6koztatAs|f amely tartalmazza, hogy Aj6nlatk6r6
telephely6n kizAr6lag az aj6nlatt6telre felk6rt Budapesti T 6vh6szolg6ltat6 Zrt.
rendelkezik hatdlyos t6vh6szolg6ltatdsi m(kdd6si enged6llyel.
Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l megdllapithat6,
hogy az ajdnlatt6telre felk6rt gazdasdgi szerepl6 jogszabllyban meghatarozott
kiz6r6lagos joggal rendelkezik a szol,gSltatds nyrijtds6ra, Ajinlatk6r6 r€sz€re nem
lEtezik m6s, reelis alternativa beszerz€si ig6ny6nek kiel6git6s6re, valamint, hogy
a verseny hiinya nem annak kiivetkezm0nye, hogy Ajrinlatk6rf a kbzbeszerzfls
t6rgyit a versenyt indokolatlanul sz(klt6 m6don hatirozta meg.

A Kdzbeszetz,lsi Hat6s6g Elncike a Kbt. 189. g-a alapjdn a szriks6ges vizsgdlatokat
elvlgezte, a vizsg6lata sordn megdllapitotta, hogy a hirdetmdny n6lkiili tdrgyal6sos
eljar 6s jo galapjdnak megalapo zottsega me g6llapithat6.
Jelen d6ntdst a K zbeszerzlsi Hat6sdg Elndke a Kdzbeszerzlsi Hat6s6g honlapj6n is
k5zz€teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. m6jus 31.

Rig6 Csabapll6zs

2/2

