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Ddnt6s

hiriletm4ny ndlkllli tdrgy alds o s elj drdsr6l

A K0zbeszerzflsiHat6sdg Eln0ke a Kbt. L03. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapitla,hogy
Egyek Nagyk6zs6g OnkormAnyzata, mint ajdnlatk6r6 (a tovdbbiakban: apntatterO;
6ltal ,,Ipari Park ginellAtfusa" tdrgyban indftott

hirdetm0nu nElkiili tdw aldsos eli drds i ogalapi a megalapozott.

Inilokolds

Ajdnlatk6r6 2020. janu6r 8. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tdjdkoztatta a
Kdzbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6sdnek c) pontja alapjan
hirdetm6ny n6lkiili tilr gy alilsos elj6rSst ind(t,, Ipari Park gdzellfutasa" tir gyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en tfuj€koztatta a Kozbeszeru€si
Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny ndlkiili ttugyal6sos eljdras jogalapj6nak
alkalmazhat6s6gdt igazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 igazolta,hory a szerz6dlskizfur6Iagos jogok v6delme miatt kiztu6lag egy
meghatdrozoft gazdasdgi szercpl6vel, az aj6nlatt6telre felhfvott TIGAZ ZF4.i.-iet
k0thet6 meg.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy akiz6r6lagos jogot a flldgdzelldtdsr6l sz6l6 2008. 6vi XL.
t6rv6ny (a tov6bbiakban: GET) 116. S (1) bekezd6s6re tekintettel a Magyar Energetikai
6s Kozmti-szabilyoz6si Hivatal Sltal kiadott mfk6d6si enged6ly alapozzameg.

Ajdnlatk6r6 megkiildte a Klzbeszerzlsi Hat6silg rlszlre a Magyar Energetikai 6s
Kdzm{i-szabillyoz6si Hivatal - FFAFO-2018/418-8 igyszdmfivlgz*s€vel kijavitott -
70897/2078. sz6mri hatfurozatilt, melyben aTIGAZ ZRT., mint enged6lyes r€szlre
hatdtozatlan ideig 6rv6nyes filldgdzeloszt6si mtikdd6si enged6lyiad. A hatfurozat
mell6klete szerint az enged€lyes mtikdd6si teriilete kiterjed Egyek Nagyk6zs6g teljes
teriilet€re. A hat6rozat 3.2 alpontja 6rtelm6ben az enged6lyes mtikodcsi teiuleten
kizilr6lagosan jogosult 6s kdteles a flldgilzelosztfusi tev6kenys6g v€gz€s6re, a
fdldgdzeloszt6 vezet6krendszer tizemeltet6s6re, karbantartaiari fej-ieszt6s6re,
b6vit6s6re valamint a vonatkoz6 jogszab6lyok szerinti feladatok elv6gz6s€re.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocsdtott iratokb6l meg6llapithat6,
hogy Ajdnlatk6r6 r1sz€re nem l6tezik mds, redlis alternativa beszerzesi igenyenek
kiel6git6s6re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kovetkezrnliye,' hogy
Aj6nlatk6r6 a ktizbeszerz1stilrgyilta versenytindokolatlanul sz{ikit6 m6don hatfuoiia
meg.
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A K6zbeszerzflsi Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapjAn a sztiksdges vizsgdlatokat
elvfigezte, a vizsgfllata sordn megdllapftotta, hogy a hirdetrn€ny ndlktili tdrgyal6sos
elj6rds jogalapj6nak megalapo zotbilga meg6llapfthat6.

Jelen ddntdst a Kbzbeszeru&i Hat6s6g Elndke az Elektronikus K6zbeszerudrii
Rendszerben 6s a K6zbes?,eru6si Hat6sdg honlapjen iskilzz$teszi.

Budapest 2020. janu6r 20.

a K0zbesz eruflei Hat6eig elnOke
nev€ben 6s megbfz6s6bl:
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