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Diintis
hirdetnftny n4lkiili tdrgy aldsos elj drdsr6l

A K<izbeszerz6si l{at6srig Elnijke a kiizbeszerzi*krdl s26162015. sui CXUll. tiinthry (a tovdbbiakban:
Kbt.) 103. $ (4) bekezdese alapjiln megdllapitja, hogy az Orczdgos Kdzegtszs4gligyi Intizet, mint
ajdnlatkdr6 (a tovdbbiakban: Ajdnlatk€r6) ,,KSH adatbdzis beszerzts" tdrgyban inditott

hirdetmtn! nilkttli tdryyaldsos elihtds iogalapi a mcgalapo zott.

lndokolds

Aj6nlatk€r6 2018. janu6r 4. napjdn a Kht. 103. $ (1) bekezdtx alapjdn tdi6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. $ (2) bebzdeshvk c) pontja alapjiln hirdetm€ny ndlkiili t6rgyal6sos
eljdrdst i nd it,, I(SH ada tbdzis bszer z6sr-" tdrgyban.

Ajdnlatk€r6 a r€sz6re megkiildtitt hiiinyp6tldsi felhivdst k6vet6en a Kbt. 103. g (1) bekezdes€nek
megfelel6en tdj6koztatta a Kdzbeszerz€si Hat6sdgo! valamint csatolta a hirdetn6ny n6lkiili
t6rgyaldsos eljdr6s jogalapjrinak alkalmazhat6sAgatigazol6 dokumentumokat.

AiAnlatk6r6 igatnlta, hogy a szerz6d6s kizdr6lagos iogok v€delme miatt kizAriilag egy
meghattuozott gazdasigi szerepl6vel, a K0zponti Statisztikai Hivatallal kothetd meg.
Ai6nlatk6r6 igazolta az aj6nlaft€telre felhivott gazdasfugiszerepl6 kizdr6lagos jogdnak fenn6lldsdt
a beszerzds tArgya tekinteteben.

Ajdnla&€r6 c€lja az orszilg telepiildseire, telepiil6sr€szeire vonatkoz6an egy adatb6zis
l€trehozdsa az 6ptiletek kora, valamint az 6lom-old€konysigot befolydsol6 vizmin6e6gi
paramdterek jellemz6 €rt€keire vonatkoz6an, A t6rgyi ki)zbeszcrzAs t6rgydt k6pez6 adatbdzis
alapj6n mintateriiletek keriilnek kivdlasztdsra. Ennek sordn a mintateriiletkEnt kivdlasztott
telepiil€sreszeken a lakdsok 6s int6zm6nyek csapviz€b6l havi rendszeressdggel mintavetelez€s
tdrt€nik az iv6viz 6lom tartalmdra vonatkoz6an. A mintateri.iletek kivdlasztdstrhoz, valamint
lakossdgi hijekoztatiis egy6nre szabdsdhoz keriil felhasanill6sra az adatbinis. A szerz6d€s
teljesltese soriin dtaddsra keriil6 adatdllomdny a2O77.6vi n6pszdml6l6s adatain alapul, amelynek
adatb6zisdval kizdr6lag a Kdzponti Statisztikai H iva ta I rendelkezik.

A Kdzponti Statisztikai Hivatal rryilatkozatival is meger6sitette, hogy a 2011. €vi n6psz6mldl6s
azon adatb&isa, amely magiiban foglalja az 5000 f6n€l n6pesebb telepi.it6sekre vonatkoz6an,
6piilettdmbtik szerinti b,ontdsban egyiittesen, az 6piiletek epit€si id6szak, lakossdgsziima 6s
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lak6szdma szerinti adatokat, olyan egyedi sznrzlli mfinek min6siil, amelynek tulajdoniogdval
kizdr6lag a Kiizponti Statisztikai Hivatal rendelkezik. Az adatbilzis bArmilyen terpdeLnfi
felhaszn6l6sdra csak a Kiizponti Statisztikai Hivatal jogosult felhaszndlAsi iogot engeddlyeani.

Fentiekre bkinethl, valamint a rendelkez6sre bocsdtott iratokb6l megdllaplthat6, hogy
Ai6nlatk6r6 dsz€re nem l€tezik mls, rellie dternatlva beszerz6si ig6ny€nek kiel6git6e€re,
valamint, hogy a vereeny hiinya nem annak k0vetkezrr6nye, hogy Aidnlatk6rd akozber;z:tz&
tfurgyfit a versenyt indokolatlanul szdldt6 m6don hatrlrozta meg.

A Kdzbeszerzdsi Ftat6sdg Elndke a Kbt. 189. $-a alapidn a sziiks€ges vizsgdlatokat elv6gezb, a

vizsgdlata sordn megdll,apftotta, hogy a hirdetnr6ny ndlk0li tArgyal6sos elidrds jogalapjanak

megalapozottsdga megillapl0nt6.

lehn d0nt€st a Kdzbeszerzdsi Hat6sdg Eln0ke aKbzbezerz€si Hat6sdg honlapi6n kilzzfuzi a

Kbt. 16. $ (a) bekezd6sdnek megfelel6en.

Budapest, 2018. janudr 15.
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