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DiintEs
hirdetmEny ndlkiili tdrgyal1sos eli6rdsr6l

A Kdzbeszerzdsi Hat6s6g Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezdese alapj6n meg6llapit1a, hogy az
Emberi Er5forr6sok Miniszt6riuma, mint meghatalmazott ajdnlatk6r6 (a tovdbbiakban:
Ajenlatk6r6) 6ltal ,,2017 6tti olt6nnyagok beszerzise addsadteli szerz6dds ktretdben - tdrgyfi
eredminytelen 2.,3.,7. rdszekre ztonatkoz1 megismdtelt eljdris 2018. dtben" tilrgyban az OrczAgos
K6zeg6szs6gi,gyi Int6zet nev6ben 6s jav6ra inditott

hirdetmEny ndlkiili tdwalAsos eli drds jogalaoja megalapozott.

lnilokol6s

Az Aj6nlatk€r6 2018. febru6r 13. napj6n n Kbt. 103. g (1) bekezddse alapjiin tdi6koztatta a

K6zbeszerz6si Hat6sAgot, hogy a Kbt. 98. S Q) bekezddsdnek b) pontja alapj6n hirdetm€ny
n6lkiili targyaldsos elj6rdst indit ,,2017 eai olt1anyagok beszerzdse nddsttdteli szerz6des keretdben

- tdrgyil eredmdnytelen 2.,3.,7. rdszekre uonatkoz6 megism|telt eljdrds 2018.6ttben" t6rgyban.

Ajdnlatk6r6 a rlsz1re megki.ildott hi6nyp6tl6si felhiv6st kovet6en a Kbt. 103. g (1)
bekezd6s6nek megfelel6en hjekoztatta a Kdzbeszerzlsi Hat6siigot, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos eljdrds jogalapjSnak alkalmazhat6sdg6t igazol6
dokumentumokat, illetve a Kbt. el6irdsainak megfelel6en m6dositotta az ajdnlatt6teli
felhivdst.

Aj6nlatkdr6 jogel6dje 2017-ben a Kbt. 81. S (1) bekezd6se alapjdn nyilt eljiiriist folytatott le.
Az eljArist megindit6 hirdetm6ny 2017. mArcius 29. napjfln jelent meg az Eur6pai Uni6
Hivatalos Lapjdban 2017 /S 062-115822 nyilv6ntart6si sz6mon. A nyilt elidr6sban
Ajdnlatk6r6 jogel6dje dsszesen 7 r1szben biztositott ajdnlatt6telt. A nyilt eljdrds 5 r6sz6re
nem nyrijtottak be al5nlatot.

Ajrinlatk6r6 megktiidte a nyilt eljdrds dokumentumait is 6s igazoita, hogy a kozbeszerzls
feltetelei id6kozben lenyegesen nem v6ltoztak meg.
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Ajtulatk6r6 hdrom gazdasdgi szerepl6t hivott fel ajdnlattdtelre.

AKlzbeszerz6si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sziiksdges vizsgdlatokat elv6gezte,

a vizsg1Tata sordn megdllapltotta, hogy a hirdetm6ny n€lkiili t5rgyal6sos eljdr5s

jogalapjdnak megalapozotts6ga meg6llapithat6.

felen ddnt6st a Klzbeszerz6si Hat6s6g Elndke a Kdzbeszerz€si Hat6sdg honlapjdn is

kdzz€teszi a103. S (4) bekezdes6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. Iebru{r 22.

FsD\

h?4l G)

2/2


		2018-02-26T08:58:05+0100
	Rigó Csaba Balázs




