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Ddntds
hirdetmdny ndlkhfi tdrgyol6sos etjdrdsr6l

A K6zbeszerz6si Hat6sdg Elnoke o kozbeszerzdsekr1l sz6t6 2015. 6vi CXLtil. t1rvdny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. I (4) be*ezadse alapjSn meg6ltapitla, hogy a MAVIR Zrt. ajSntatk6r6 (a

tovdbbiakban: Aj5ntatk6r6) "0s-HLIB interl4sz kiatokitdsa " tdrgyban indftott

hirdetmEny nEkAIi tdrgya16sos eljdrds iogolopio megolopozott.

lndoko16s

Aidntatk6r6 2017. ianuir ?7. napiSn o Kbt. 103. g (1) be*ezadse alapjiln t6j6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6sSgot, hogy o kozszotgdltot6k kozbeszerzdseire vonotkoz6 sojdtos
kozbeszerzdsi szobdlyokr6l sz6l6 ZBg/2011 (Xtt. ZZ.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Korm.
rendetet) 11. S (1) d) pontjo ataplSn hirdetm6ny n6lkrjti tdrgyaldsos elj5r6st inditott "Ii-HL\B
i nterldsz ki o Io kitd sa" t5rgyban.

Aj5ntatk6r6 a r6sz6re 20L7.tebrulr 6. napj5n megk0tdott hi5nyp6tl6si fethivSsr k6vet6en a Kbt,
103. S (1) bekezd6s6nek megfetel6en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sSgot, vatamint csatolta a
hirdetm6ny n6lkuti t6rgyatdsos etjdrds jogatapj5nak alkalmazhat6sdg6t igazot6 dokumentumokat.

AiSntatk616 a hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyalSsos eljdrds meginditds5t a Korm. rendetet 14. S e)
bekezddsdben fogtattakra alapozta, amety szerint ,,az ajdntotk6r6 az (1) oe*eza1snek megfelelilen
megkotott keretmegdllapodds olopjdn egy vagy tobb hirdetmdny ndtkiti tdrgyotdsoi etjdrdst
olkolmozhot oz odott k1zbeszerzds (kdzbeszerzdsek) megvat6sitdso 1rdekdben. Az etjdrdi ezen
mdsodik szokoszdro o hirdetmdny ndtkhti tdrgyoldsos etjdrds jelen rendelet szerinti ettdr| szobdlyoit
o keretmegdllapoddsos eljdrds jelen rendelet szerinti szabdlyai szerint kett megfeletden olkalmozni".

Af5ntatk616 a Korm. rendelet 14. g (1) bekezd6se atapj6n ker"etmegdttapoddsos etj616s ets6
szakasz5ban hirdetm6nnyet indut6 tSrgyal6sos etj6rSst fotytatott le. Az etldr5s tekintet6ben
aiSnlatk616 n6gy nyertes al6ntattev6vel kdtott keretmeg6ltapodSst. AjSnlatk616 enneK a
keretmegSllapoddsos eljdr6snak a m5sodik szakaszdban inditotta hirdetm6ny n6lkrjli t5rgyat6sos
etiSrds6t. Ai6nlatk616 az ai6nl,att6teti fethivdsr a Korm. rendelet 16. 5 U bekezd6se alapjdn a
keretme96llapodSst kdtott aj5ntattev6knek ktjldte meg.
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A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kbt. 189. S-a atapj5n a sz0ks6ges vizsg6tatokat etv6gezte,

amely sor6n meg6ttapitotta, hogy a Korm. rendetet a jeten k6zbeszerz6si eli5r6sban atkalmazhat6,

6s ezzel a hirdetm6ny n6tktitit5rgyat6sos eti5r6s iogatapi6nak megalapozotts6ga meg6tlapithat6.

Jelen d6nt6st a Kdzbeszerz6si Hat6s5g Eln6ke a K6zbeszerz6si Hat6s6g hontapi5n is kozz6teszi a

103. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

Budapest, 2017. febru6r 13.
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