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Ddntds
hirdetm6ny ndkAIi tdrgyal6sos eljdrdsr6t

A

Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke o kozbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. ivi CXLltt. torvdny (a
tov5bbiakban: Kbt.) 103. I (4) Oe*ezadse alapiiln meg5tlapitja, hogy a Gy6r-sopron-Ebenfurti
Vasrit Zrt. aj6nlatk616 (a tov5bbiakban: Aj6nlatk6r6) ,,Padl6 atatti ker6kp6r esztergAJyozAs,,
tdrgyban inditott

hirdetm6ny n6lkiili tdrgyal6sos eljdrds iogolopjo megolapozon.

lndokoltis
AiSntatk6r6 2017 . ianudr 5. napydn a Kbt. 103. I (1 ) bekezddse atapj6n tSj6koztatta a Kdzbeszerz6si
Hat6sSgot, hogy o kozszolgdltot6k kLzbeszerzdseire vonotkozd sajdtos kozbeszerzdsi szobdtyokrdt
s2616289/2011 (X11.22.)Korm. rendetet (a tovSbbiakban: Korm. rendetet) tt. g 0 d)pontja atapjdtn

hirdetm6ny n6lkUti t6rgyatSsos etjS15st inditott ,,Pad16 alarri ke16kp6r eszrergelyozSs"

tdrgyban.
Aj5ntatk6r6 a r6sz6re 20t7.ianudtr 10, napj6n megk0lddtt hi6nyp6tt6si fethivSst k6vet6en a Kbt.
103. S (1) bekezd6s6nek megfelet6en tSl6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6got, vatamint csatolta a
hirdetm6ny n6lkuli t5rgya[5sos etj6r5s jogatapj6nak atkalmazhat6sdg6t igazo16 dokumentumokat.
AiSnlatk616 a hirdetm6ny n6tk0li t5rgyatSsos elj5r6s meginditds6r a Korm. rendetet 11. g (1) d)
pontidbon foglaltakra atapozta, amely szerint ,,az ojdnlotkdrd hirdetminy ndtkiti tdrgyotdsos
elidrost okkor olkolmazhot, ha o szen1ddst o Kbt. XlV. Fejezete szerinti valomely etidrdsbon
megkotott keretmegdllopodds olopjdn koti'.
Afdnlatk616 a Korm. rendetet 14. 6 (1) bekezd6se atapj6n keretmeg6[apoddsos elj5r6s ets6
szakasz6ban nyilt eti6r6st f olytatott te. Az etj5r6s 20. 16sz6ben egy aj5ntattev6 ny0ltott be 6rv6nyes

alSnlatot, amelyre tekintette[ Ajdntatk6r6 a nyertes ajdntattev6vel keretmegdttapoddst kotott.
Aj6nlatk616 ennek a keretmegdtlapoddsos etjdr6snak a m6sodik szakaszSban inditotta 4.
hirdetm6ny n6tkUti tdrgyalSsos etj5r6s6t.
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Tekintettel arra, hogy a keretmeg6tlapod6sos etiSr5s megkezd6s6re 2015. november 1. napiSt
meget6z6en ker0tt sor, 6s arra, hogy a keretmeg5ltapod5sos etiSr6s els6 6s mSsodik r6sze
egym5st6t etv6taszthatatlan, ugyanazon eg6sz k6t r6sze, a tefotytatSsra kerri16 ieten hirdetm6ny
n6lkrili t5rgyat6sos elj6rSsra a 2015. november 1. napl5t megel6z6en hat5tyos kdzbeszerz6si
jogszab6tyokat kelt atkalmazni, figyetemmel a Kbt. 197. S (2) bekezd6s6re. Ezt az 6tt5spontot
t5masztia at5 a F6vSrosi [t6t6t5bla 4.R1.27.77L/20t015. sz6mt it6tete, valamint a K0ria ezt
hat6tySban f enntart6 it6tete.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etndke a Kbt. 189. S-a alapj5n a szUks6ges vizsg6latokat elv6gezte,
amely sorSn meg6ttapitotta, hogy a Korm. rendetet a ielen kdzbeszerz6si eli6rSsban alkalmazhat6,
6s ezzel a hirdetm6ny n6tkuti t6rgyal6sos eli5r5s jogalapi6nak megalapozottsSga megSttapfthat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a K6zbeszerz6si Hat6s5g hontapi6n is kozz6teszi a
103. S (a) OeXezd6s6nek megfetet6en.
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