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Ddntis
hirdetmdny ntlkilli tdrgyaltsos eli drdsr6l

A Kozbeszerz€si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 103. $ (4) bekezd6se alapjdn megdllapitja, hogy a

f isz-Nagykun-szolnok Megyei Onkorminyzati Hivatal, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban:

Ajanlatk6r6) 6lta1 ,,fiisz-Nagykun-Szolnok Megyei OnkormAnyzat r6sz6re TOP-5.1.1-15-JN1-

2015-m001 szimir ,,Foglalk oztatAsi-gazdasirgi egyiittm(kod€sek megval6sitisa Jisz-Nagykun-
Szolnok megy6ben" cimfi pAlyAzat keret€ben megval6sul6 projekt megval6sitisihoz sztiks6ges

irodai, telekommunikici6s 6s egy€b eszk6ziik beszetzdse" tlrgyban inditott

hiiletmdny ndlkiili tdrwalilsos elirtrds i ogalapi a megalapozott.

Indokolds

Aj6n1atk6r6 2018. febrfir 8. napjSn a Kbt. 103. s (1) bekezdcse alapjan t6jekoztatta a

K'zbeszerzlsi Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s a) pontja alapiSn hirdetm6ny

n6lkrili t6rgyaldsos eljdrdst indit ,,Jesz-Nagykun-szolnok Megyei onkormanyzat r6sz6re

TOP-5.1.1-15-JN1-2016-00001 szam16 ,,Foglalkoztatasi-gazdasagi egytittm(kdd6sek
megval6sitasa Jasz-Nagykun-szolnok megyeben" cim( pilydzat keret6ben megval6sul6

projekt megval6sit6s6hoz sziiks€ges irodai, telekommunik6ci6s €s egy6b eszk6ziik

beszerz6se" t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 a teszlte megkiildott hi6nyp6t16si felhiv6st k<ivet6en a Kbt. 103. $ (1)

bekezdes6nek megfelel6en tdj6koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6sdgo! valamint csatolta a

hirdetm6ny nelkili t6rgyal6sos elj6r6s jogalapjdnak alkalmazhat6s6g6t igazol6

dokumentumokat.

Aj6nlatk6r5 igazolta, hogy a Kbt. 85. S (2) bekezd6senek e) Ponga szerinti el6feltetelek

fennallnak, tekintettel arra, hogy az Ajfirl,atk'r6 a Kbt. 113. S (1) bekezd€se szerinti nyilt

elidrdst folytatott le 6s a megel6z6 elj6r6s L 6s III. r6sze az6tt lett eredm6nytelen, mert

kiz6r 6lag 6w 6nytelen aj6nlatokat nyrijtottak be'
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Ajdnlatk6r6 a fentiekre tekintettel, a Kbt. 75. S (1) bekezd€s b) pontja alapjln az elj6r6s I. 6s
IIL r6sz6t eredm6nytelenn6 nyilv6nitott a, €s nj, hirdetm6ny ndlkiili tdrgyal6sos
k zbeszen€si elj6r6st kezdem€rryezett az adott rdszek vonatk ozAsAban.

A rendelkez€sre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6, hogy a klzbeszerz1s felt6telei
id6kbzben l6nyegesen nem vdltoztak meg.

Aj6nlatk6r6 a tdrgyalSsra meghlvta a megel6z6 elj6r6s aj6nlattevdit, melyek ajAnlata nem a
Kbt. 73. S (1) bekezdes b) vagy d) pontja alapjan lett 6rv6nytelen 6s az ajdnlata megfelelt az
el6lrt formai kdvetelmdnyeknek.

Az eredm6nytelen r6szekre tekintettel az Aj6nlatk6r6 - az adott r€sz vonatkoz6s6ban - €lhet
a hirdetm6ny ndlkiili t6rgyaldsos elj6r6s indftesdnak lehet6s6g6vel a 98. g (2) bekezd6s a)
pontja szerint.

AK0zbeszerz€si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. $-a alapjen a sztiks6ges vizsg6latokat elvegezte,
a vizsg{Iata sor6n megdllapitoft4 hogy a hirdetm6ny n6lkiiLli t6rgyal6sos eljdr6s
jogalapjdnak megalapozotts6ga meg6llapfthat6.

Jelen d6nt6st a Kiszbeszetzflsi Hat6sdg Elndke a Klzbeszerz€si Hat6s6g honlapjdn is
kilzz€teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd€s€nek megfelel6en.

Budapest 2018. lebrulr 22.
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