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k1zbeszerzdsekr6l sz6l6 2015.

6vi CXLlll. toru4ny

(a

tovdbbiakban: Kbt.) 103. g (4) bekezOdse al,api6n megdtlapftja, hogy a MAV-START Zrr. aj6ntatk616

(a

,,Kdzfti szem6lysz5llit5s a vasfti szem6lyszSttit5s
helyettesit6q6re et{re tervezett zavartat6sa eset6n Zatal6v6 - 6riszentp6ter,
5z6kesfqhErvSr - V5r'lilota, Devecser - Boda, Mecsekalja - Cserk0t - P6cs kiiz6tt" t5rgyban
tovSbbiakban: Aj6ntatk616)
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Af6ntatk6r6 2077. ianu|r 23. napidtn a Kbt. 103. g (1) bekezddse atapjSn t5j6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy o kozszolgdltot6k kozbeszerzdseire vonotkoz6 sojdtos
kozbeszerzdsi szabdlyokr6l sz6l6 289/2011 (X|1.22.) Korm. rendelet (a tov5bbiakban: Korm.
rendelet) 11. I (1) d) pontjo alapjSn hirdetm6ny n6tkuli t6rgyatSsos etj5r5st inditott ,,K6z0ti
szem6lysz5ttit5s a vas0ti szem6[ysz6tlit6s helyettesit6s6re el6re tervezett zavartat6sa
eset6n Zatat6v6 - 6riszentp6ter, 5z6kesfeh6rv6r - V6rpatota, Devecser - Boda, Mecsekatia
- Cserk0t - P6cs kdzdtt" tSrgyban.
Ajdnlatk6r6 a r6sz6re 2077 . ianudtr 24. napiSn megk0tdott hi6nyp6tl6si fethivSst kovet6en a Kbt.
103. S (1) bekezO6s6nek megfelel6en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sdgot, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6tkuti tSrgyat6sos etj5r6s jogatapjSnak alkalmazhat6s6gSt igazo16 dokumentumokat.
Ajdntatk616 a hirdetm6ny n6lkrjli tdrgyatdsos etj5rSs megindit5s5t a Korm. rendelet 11. S (1) d)
pontjdbon fogtattakra alapozta, amely szerint ,,oz ojdnlotkdr1 hirdetmdny ndlkili tdrgyaldsos
eljdrdst okkor olkolmozhot, ho a szerz6ddst o Kbt. XlV. Fejezete szerinti valomely eljdrdsban
megkotott keretmegdllapodds olapjdn koti".
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Aj5ntatk6r6 a Korm. rendelet 14. S
bekezd6se alapjdn keretmegSttapod5sos elj6rSs ets6
szakasz6ban hirdetm6nnyet indul6 t6rgyat5sos elj6r6st folytatott le. Az elj6rils 2. r6sze
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tekintet6ben egy aj6nlattevd ny0itott be 6rv6nyes aj5nlatot, amelyre tekintettel AjSntatk6r6 a
nyertes aj6nlattev6vel keretmegSttapoddst kotott. AiSntatk6r6 ennek a keretmegSllapod5sos
etjSr5snak a m6sodik szakasz6ban inditotta hirdetm6ny n6tkrlti t5rgyal5sos etj5r6sdt. Aj5nlatk616
az aj5nlatt6teli felhiv6st a Korm. rendelet 16. g (1)bekezd6se atapjdn a keretmeg5tlapod6st kotdtt
aj5ntattev6nek k0ldte meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj6n a sz0ks6ges vizsg5latokat elv6gezte,
amely sor5n meg5ltapitotta, hogy a Korm. rendelet a lelen k6zbeszerz6si etj6r5sban alkalmazhat6,
6s ezzela hirdetm6ny n6tktjti t6rgyal5sos ell5r6s jogalapjSnak megalapozottsdga meg6ttapithat6.

Jeten ddnt6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kdzbeszerz6si Hat6s6g hontapjdn is k0zz6teszi a
103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

Budapest, 2017. janu6r 30.
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