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Ddnt6s
hiriletm4ny n4lkiili tdrgy al6s o s elj drdsr6l
AKozbeszetzesiHat6sdg Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezddse alapj6n meg6llapf tla,hogy
Debrecen Meryei Iogq V6ros Onkorm6nyzata, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban:
Aj6nlatk6r6) Sltal ,,Debrecery D6sa nidor t6r rendez6se_HNT" tlrgybaninditott

Inilokolds
Ajdnlatk6r62079.jrinius T2.napjilna Kbt.103. S (1)-(2) bekezd6sei alapjdn tdj€koztatta
aKdzbeszerz€siHat6sdgot, hogy a Kbt.98. S (2) bekezd6s a) pontja alapjdnhirdetm6ny
n6lktlli targyalflsos elj6r6st indit ,,Debrecen, D6sa nidor t6r rendez€se_HNT"
tdrgyban.

Aj6nlatk6r6

a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6seinek megfelel6en

tdj1koztafta

a

Kozbeszerz6si Hat6silgot, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lktili tfugyalilsos elj6rds
j ogalapj 6nak alkalm azhat6sdtgilt igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy kordbbi, 2019/3 047-706862 hirdetm6nyszfum alatt,
EKR000236232019 hivatkoz6si sz6mon inditott, ,,Debrecen, D6sa n6dor t€r rendezflse"
megnevez6sf nyilt klzbeszerz€si eli6rils6t a Kbt. 75. S (1) bekezd6s b) pontja alapjdn
eredmdnytelenn6 nyilv6nitotta. Az eljdrdsban kett6 ajdnlattev6 tett aj6nlatot,
Aj6nlatk6r6 mindk6t ajdnlat eset6ben €rv6nytelens€get 6llapitott meg.
Aj6nlatk6r6 rendelkez€sre bocs6totta a megel6z6 eljlrds dokumentumait 6s igazolta,
hogy a kdzbeszerz1s feltetelei id6k6zben l6nyegesen nem v illtoztak meg.

Az Aj6r{atk6r6 a tlrgyalilsra meghivta a megeI6z6 eljilrds azon ajilrlattev6it, amelyek
ajdnlata megfelelt a formai k6vetelm6nyeknek. Ajdnlatk6r6 a megel6z6 elj6r6s
aj6nlatait nem a Kbt. 73. S (1) bekezdls b), illetve d) pontja alapj6n nyilv6nitotta
6rv6nytelennek.

A Kbt. 98. S (2) bekezd6s a) pontj6ban foglalt valamennyi konjunktiv feltEtel fenn6ll,
igy Ajilnlatk6r6 jogszefiien 6lhet a hirdetm6ny n6lktili taryyal6sos elj6r6s inditesenak
lehet6s6g6vel.

A

Kdzbeszerz€si Hat6sdg Elndke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiks6ges vizsgdlatokat
elv1gezte, a vizsg6lata sordn meg6llapitotta, hogy a hirdetmEny ndlkiili t6rgyal6sos
eIjAr 6s jogalapjdnak megala pozofts6ga megdllapithat6.
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felen d6nt6st aKbzbeszeruflsi Hat6s6g Eln6ke aK}zbszerz6si Hat6sdg honlapj6n is
kilzzfiteszi a Kb,t. 103. S (a) bekezd6sdnek megfelel6en.
Budapesf 2079. jtrnius 13.
a K0zbesz
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