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Diintds

hirdetminy n|lkilli tdrgy aldsos eli 6rdsr6l

A Kdzbeszerzlsi Hat6sdg Elnoke a Kbt. 103. $ (4) bekezdese alapjen mega11ap19a, hogy az

M6diaszolg6ltatds-timogat6 6s Vagyonkezel6 Alap mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6)

Altal ,,az MTVA komplex hat6konysigvi zsgelal.a III. iitem6nek megrendeldse kieg6szit6

szolgiiltat{s keret6ben" tiirgy I

hiriletm4nlt nilkiili tdrwaldsos eli drds i ogalapia megalapozott.

Indokolds

Ai6nlatker6 2018. januar 19. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezdese alapjan tajekoztatta a

Kozbeszerzlsi Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (3) bekezd6s alapi6n hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos

elj6r6st indit ,,az MTVA komplex hat6konys6gvizsgAlata III. iitem€nek megrendel6se kieg6szit6

szolg6ltatis keret6ben" t6rgyban.

Aidnlatk6r6 a megki.ild6tt hi6nyp6tl6si felhlvdst kdvet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6sdnek

megfelel6en tdj6koztatta a Kdzbeszerz€si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny ndlkiili

t6rgyal6sos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6s6g6t igazol6 dokumentumokat.

Aidnlatk6r6 a ,,Keretmeg6llapodds kot6se az MTVA komplex hat6konys5gvizsgdlatat 6rdek6berl

illet6leg az MTVA operativ mtlkdd6s6nek optimalizSl5sa, operativ projekt menedzsment

m6dszertan kialakit6sa, portf61i6 menedzsment m6dszertan kidolgo zisa 6s ezek implement6l6sa a

teljes lerinyv6llalati ktir esetEben" t6rgyban szolg6ltatds megrendelEs6re uni6s eljar6srendben nyilt

elj6r6st folytatott le.
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Ajdn-latk6r6 igazolta, hogy a ddnt€ssel 6rintett k'zbeszerz6si eljdrds aliinlatt6teli felhivdsdt a
kordbbi eljdrds nyertes ajanlattev6je, a Teqtos Kft.-vARIUS consulting Kft. kiizos aidnlattev6k
r6sz€re kiildte meg.

Az aj6rlatk&6 igazolta, hogy a szolgaltatiisok tartalma a kor6bbi eljrirdsban megrendelt
szolg6ltatdsokhoz hasonl6, azok dsszhangban dllnak az alapprojekttel.

A kor6bbi, a Kbt. M6sodik r6sze szerint lefolytatott nyilt elj6r6s ajdnlati felhiv6s6ban az
ajdnlatk6r5 jelezte a Kbt. 98. s (3) bekezdese szerinti e1j6r6s lefolytat6s6nak lehet6s6g6t tovdbbi
folyamat 6tvil68ltasi 6s/ vagy hat6konysdgjavit6s nyrijtds6val 6sszefiigg5 kieg6szit6 szolgdltat6sra
vonatkoz6ary a kor6bbi ny t eljdrSs szerz6d6ses €s egy6b felt6telei szerint.

A kor6bbi nyilt elj6r6s eredm6ny1r6r sz6l6 taj6koztat6 szerint a szeru6d6s megkdt6s6nek drituma
2017 m5rcius 23. napia,jelen elj6r6s ajiirilatt6teli feifuviisdnak a koriibbi nyertes kctz6s ai6r attev6k
kapcsolattart6jak6nt megjelolt Teqtos Kft. e-mail clmdre t6rt6n6 megkuld6se 201g. janudr 1g. napjdn
tdrtent.

Fentiekre tekintettel meg6llapithat6, hogy Aj6nlatk€r6 tajlkoztatasilban, valamint
hidnyp6tlds6ban igazolta, hogy a beszerzGs szolgartatas megrendel6s6re ir6nyul, amelyet a
koridbbi nyertes ajinlattevdvel kiit meg hasonl6 szolgiltatas teljesites6re. Az ij szolgAltat6ts
iisszhangban van azzal az alapprojekftel, amel)ne a koribbi szerz6d6st nyilt eliSriisban
megkdtoftelt €s a kordbbi elj6r6st megindit6 hirdetm6nyben az ajinlatk6r6 jelezte, hogy
t6rgyal6sos eljdriist alkalmazhat, megjeliilte a lehets6ges tovabbi szolgiiltatisok vngyat cs azok
beszerz€s6nek felteteleit, valamint a koriibbi szolg6ltatas becsiilt 6rt6k6nek meghatiroz6sakor
figyelembe vefte aziuj szolgiltatis becsi,ilt 6rt6k6t is (az uni6s 6rt6khat6r el6r€se szempontj6b6I).
Az eliSras megindit6s6ra a kor6bbi els6 szerz6d6s megk6t€s6t6l szrimitott hiirom €ven beliil
keriilt sor.
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A Kdzbeszerzilsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. $-a alapj6n a sziiksdges vizsgdlatokat elv€gezte, a

vizsgilata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetmdny n61kiili tdrgyaldsos elj6r6s jogalapjdnak

megalapozottsd ga megSllapithat6.

Jelen ddntest a K'zbeszerzflsi Hat6s6g Elncike a Kdzbeszerzlsi Hat6sdg honlapj6n ki)zzfiteszi a

Kbt. 103. S (4) bekezd€senek megfelel6en.

Budapest, 20'18. februtu 2.
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