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Ddntds
h i rdetmdny ndkUfi tdrgyo ldsos e ljd rosrol

A K6zbeszerz6si Hat6sdg Eln6ke o kizbeszerzisekdt szdt6 2015. 6vi CXLlll. torudny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. g (4) bekezddse atapj6n megdttapitia, hogy a Hl.l Y6detemgazdasSgi
Hivatal [a tovdbbiahban: Ai6nlatk616), mint ai6ntatk6r6 dltat 

"TerUleti 
hirk6zpontok (TEHKI 6s l{H

tulaidon6 k6betek fenntartCsa, alap6pitm6nyek b6rlete 12017-?OLg)" t6rgyban inditott

h i rdetmdny ndlkiili tdrgya [6sos elid rd s ioga lopia mego lopozott.

lndokolds

Ai5ntatk6r6 2017. ianudr 19. napj6n a Kbt. 103. S (lJ bekezd6se atapi5n t6i6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6sdgot. hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek c) pontia atapi6n hirdetm6ny

n6lkrili t5rgyat6sos etj616st indit.Ter0leti hirkozpontok (TEHK) 6s MH tutaidonf kdbetek

f e n nta rt6sa, a la p6 pi:m6nye k b6 rlete (20L7 -zOLg)' t6rgyba n.

Ai6ntatk616 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfetel6en t5i6koztatta a Kdzbeszerzdsi Hat6sdgot,

valamint csatolta a hirdetm6ny n6tkOti t6rgyat5sos eti5r5s iogalapiilnakalkatmazhat6s5g5t igazot6

dokumentumokat.

Ajdntatk6r6 szerz6d6sek csatol6s6vat igazotta, hogy egykor a Magyar N6phadsereg tutaidonSban

5tt6 at6pitm6nyek StadSsra kertittek, 6s jetenleg a Magyar Telekom Tdvkdzt6si Nyrt. tutaidonSban
vannak. A Magyar Tetekom T6vkozl6si Nyrt. nyitatkozata 6rtelm6ben az etiSrSs tdrgy6t k6pez6

al6pitm6nyrendszerek 6s h6l6zatok a Magyar Tetekom Tdvkozl6si Nyrt. kiz5r6tagos tuta,donSt

k6pezik.

Ajdntatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos iogok v6delme miatt kiz6rdlag egy

meghat5rozott gazdas5gi szerepl6vel, az Magyar Telekom T6vkozl6si Nyrt. -vel kdthetd meg.

Fentiekre tekintettet, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6, hogy

Ai6nlatk6r6 r6sz6re nem t6tezik mds, reitis alternativa beszerz6si ig6ny6nek
kiel6git6s6re, valamint, hogy a Yerseny hi6nya nem annak k6vetkezm6nye, hogy
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Ai6ntatk6r6 a k6zbeszerz6s tSrgy6t a vorsenyt indokolatlanul sziikit6 m6don hatdrozta
meg.

A Kozbeszerz6si Hat6sSg Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj6n a szOks6ges vizsg5tatokat elvdgezte, a

vizsg6lata sor6n megSttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0li tdrgyatdsos etj6r5s iogatapjdnak
megatapozottsdga me gdltapithat6.

Jelen d6nt6st a K6zbeszerz6si Hat6s6g Eln6ke a Kdzbeszerz6si Hat6s6g hontapj6n is k6zzdteszi a

103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

Budapest. 2017. febru6r 6.
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