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hiriletmdny nelkiili t6rgy alds o s elj 6r6sr6l

A KdzbeszetzasiHat6sdg Elndke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapjdn meg6llapf tla,hogya Mediaszolgiltatis - tAmogat6 6s Vagyonkezel6 d"p, mint "u;atrfiutie 
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tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal ,,N6zettscgm€r6s 6s adatb6ais szolialtatas 202d',
tlrgyban inditott

Indokolds

Ajdnlatk6r62020.ianu6r 15. napj6n_a-Kbj:103. S (1)-(2) bekezd6sei alapjdn t3j1koztatta
aKdzfuszerzasiHat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s a) pontja urupjal hirdetm6nyn€lkiili tdrgyalSsos eljardst indit ,,N€zetts€gm€r6s 6s ad,itbaiis 

""ilgatutas 
2020,,

t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 - hidnyp6tl6st k6vet6en - a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6seinek megfelel6en
tfiiflkoztafta a Kozbeszerz€si Hat6s6got, valamini csatolta a hirdetm6ny n6lktili
t6rgyal6sos elj6r6s jogalapjenak alkalmazhat6sdgilt igazol6 dokumentumokat.
Ajdnlatk6r6 el6adta, hogy kordbbi, EKR001454g3201g hivatkozdsi szamon inditott,
,,N6zetts6gm6r6s 6s adatbdzis szolg6ltat6s" targyiu, nyilt kozbeszerz1si elj6rdsdban
mindossze egy ajdnlat kertiLlt benyojt6sra. Ajdiiatk6r6 megallapitotta az egyedtili
aiilnlat 6rv6nyess6g€t, viszont annak €rt6ke meghaladta a rendelkez6s€re all6 fedezet
6sszeg6t (megel6z6 elj6res).

A 2020' 01' 13' napjdn kozzltett 6sszegez6s 6rtelm6ben a megel6z6 eljtu6st azAjdnlatkdr6 eredm6nytelennek nyilv6nitona a Kbt. 75. S (2)bekezdCi b) pontja alapj6n,mivel a rendelkez€ste 6116 anyagp fedezet osszege nem volt 
"t"gur.ao 

a szerz6d€s
megkdt6s1hez az 6rt6kel6s alapjdn legkedvez obb fiarnatot tett aj6nlaftev6vel.

Jelen,-hirdetmdny n6lktiti t6rgyal6sos elj6rds meginditdsdnak oka a beszerz1siig6ny
tovabbi megl6te. Az Ajdnlatk6r6 renclelkez6s-re bocs6totta a meger6z6 eljdr6s
dokumentumait 6s igazolta, hogy akozbeszerz*sfeltetelei id6k0zben l6i-ryegesen nem
v6ltoztak meg.

Az Ai6nlatk6r6 a tdrgyatasra rneghivfa a megel6z6 eljdrds egyetlen ajdnlattev6j6t,
amely aj6nlata megfelelt a formai 

_ktlyetelm6nyeknei. Aj6iiatk6r6 a megel6z6
eljdr6sban az ajarlatot nem a Kbt. zj. s (1) bekezd6s b), rirewe d) pontja arapj6n
nyilv6nf totta 6rv6nytelennek.
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A Kbt. e8. S (2) bekezd6s a) pontiaban fogtalt vfamgnnYi l?1i:+I."-1:nu*t 
fenn6ll'

Igy az AianlatrcerJ- itr"*iu"r, ett","t 
-u hirdetm6ny'n6lkirli t1tgyal6sos elj6r6s

ii-ditasanak lehet6s6 g6v el'

A Kozbes zerz6siHat6s6g Elnoke a Kbt. 189' S-a atapjan a sziiks€ggs.vizss6latokat

elv€gezte,u,rirrgAutu ,&a" *"g6[u;ii"i",-t;g.y uiitd"tttteny n6lki'rli t6rgyal6sos

"fiath 
jogalapiarik megalapo zoftsfugameg6llaptthat6'

jelen diint6st aKEzbeszeru[siHat6s6g Fl"tkg ?f:'b""'eru6siHat6s5g 
honlapj6n is

kilzzlteszi a Kbt. 103' S (4) bekezd6s6nek megfelel6en'

BudaPest, 2020. iantldr 24'

a K6zbeszerz6si Hat6s6g eln6ke

nev6ben 6s megb1z6s6b6l:
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