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DEnt6s

hiriletm4ny nAlkilli tdrgy alds o s elj 6rdsr6l

AKilzbeszerzesiHat6sdg Eln0ke a Kbt. 103. S ( ) bekezd6se alapjdn megdllap(t1a,hogy
a Nyiradonyi Vagyonkezel6, Kereskedelmi 6s Szolgiltat6 Korl6tolt Felel6ss6g(
Ttusasdg mint ajdnlatk6r6 (a tovdbbiakban: Ajdnlatk€rQ altal ,,Tudominyos 6s

Technol6giaiParkgSaellfutAea"tilrgybaninditott

hiriletm8nV ntlkiili hrtW ahrtsos eli drds i ogalapi a megalapozott.

lndokol6s

Aj6nlatk6r6 2020. janu6r 15. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd€se alapj6n tilj1koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 9s. S (2) bekezdds6nek c) pontja alapjan
hirdetm6ny ndlktili tArgyal6sos elj6r6st indft ,,Tudom6nyos 6s Technol6giai Park
g6aell6tAsa" tAr gyban.

Ajdnlatk6r6 - a hi6nyp6tldsi felhiv6st ktlvet6en - a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek
megfelel6en t6jdkoztatta a K6zbeszerzilsi Hat6s6gof valamint csatolta a hirdetrn6ny
nElktili ttugyalilsos eljdr6s jogalapjdnak alkalmazhat6s6g6tigazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta,hory a szerzddAs kizdr6lagos jogok o4delme miattkizfur6lag egy
meghatdrozoft gazdas6$ szerepl6vel, az aj6nlatt6telre felhJvott TIGAZ
F iildgdzelosztO ZRT.-oel kiithetf meg.

Ajdnlatk6r6 el6adta, hogy a lcrzlr6lagos jogot a f}Idgilzell6t6sr6l sz6l6 2008. 6vi XL.
t0rv6ny (a tovdbbiakban: GET) 116. S (1) bekezd6s6re tekintettel a Magyar Energetikai
6s Kdzmtl-SzabillyozdsiHivatal6ltal kiadott miikdddsi enged6ly alapozzameg.

Aj6nlatk6r6 megkiildte a Kdzbeszerz1si Hat6s6g r1szfire a Magyar Energetikai 6s

Kdzmfi-szabdlyozdsi Hiaatal 1.08982018 szd:rni ftildgdzelosztdsi hntdrozatdt, melyben a
TIGAZ ZKI., mint enged6lyes rfuszfurehatfuoz,atlan ideig 6rv6nyes flld,gAzelosztfusi
miiktid6si engeddlyt ad. A hatfurozat melldklete szerint az enged1lyes milkod6si
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teri.ilete kiterjed Nyfradony v6ros egflsz kdzigazgatilsi ter0let6re, melyhez
hozziltartoznak a jelen elj6r6ssal 6rintett 0317/21. 6s 3736 hrsz.-i ingatlanok is. A
hatArozat 3.2 alpontja 6rtelm6ben az engedClyes mtlktldEsi tertilet6n kizfir6lagosan
jogosult 6s koteles a fdldgilzeloszt6si tev6kenys6g v1gz€s$re, a filIdgdzeloszt6
vezetdkrendszer i.izemeltet6s6re, karbantartds6ra, fejleszt€sfire, b6vft6s€re valamint a

vonatkoz6 jogszabillyok szerinti feladatok elv6gz6s6re.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l megdllapithat6,
hogy Aj6nlatk6r6 r*sz€re nem l6tezik m6s, re6lis alternatfva beszerz€si ig6ny6nek

kiel6git6s6re, valamint hogy a verseny hi6nya nem annak kovetkezm6nye, hogy
Aj6nlatk6r6 a kdzbeszerz€stdrgyilta versenyt indokolatlanul szlikit6m6don hatflrozta
meg.

A Kiizbeszerz€si Hat6s6g Elniike a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat

elv€gezte, a vizsgillata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny ndlki.ili tdrgyal6sos

elj6r6s jogalapjSnak megala pozottsilga meg6llapithat6.

jelen d6nt6st a Klzbeszerzlsi Hat6s6g Eln6ke az Elektronikus Kdzbeszeru1si

Rendszerben 6s a Kilzbeszerzflsi Hat6s6g honlapj6n is kozzflteszi.

Budapest 2020. ianuilr 28.

a K0zbeszeru€si Hat6sig eln0ke
nev6ben 6s megbiz6s6b6l:
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