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Ddnt6s
hiriletmhny nilkrili tdrgy alds o s eli tudsr6l

A Kdzbeszerzlsi Hat6sdg Eln0ke ak1zbeszerz6sekr6l sz6l6 2075.6vi CXLIII. t0rv6ny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapitla,hogy az NKM Aramhil6zati
Kft. aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Ajanlatk6r6) "M6r6helyen 6s csatlakoz6n v6gzett

tev6kenysEgek - VII. szdmri eljilrils" t6rgyban inditott

hirdetm6ny n6lkiili t6rgyalisos eli ar6s i ogalapi a megalaPozott.

Indokol6s

Ajdnlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezdCse alapjdn tdj€koztafta a Ktizbeszerz1siHat6sdgot hogy
a kdzszolgaltatOk kdzbeszerzlsetre vonatkoz6 saj6tos kdzbeszerz1si szabllyokr6l sz6[6
289/2011, (Xll. 22.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendelet) 11. S (1) bekezd6s d)
pontja alapj6n hirdetmEny ndlkiili t6rgyal6sos elj6r6st indftott "M6r6helyen 6s csatlakoz6n
v1gzetttev6kenys6gek - VII. sz6mri etj1rils" t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en csatolta a hirdetm6ny n6lkiili
t6rgyal6sos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6silgfitigazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 a hirdetm6ny n6lkUli tdrgyaldsos eljdrds meginditdsdt a Korm. rendelet 11. S (1)

bekezd6s d) pontjaban foglaltakra alapozta, amely szerint ,,az aj6nlatk6r6 hirdetm6ny
n6lkiili t6rgyal6sos eljdrSst akkor alkalmazhat, ha a szerz1dilst a Kbt. XIV. Fejezete szerinti
valamely elj6r6sban megkdttitt keretmeg6llapodds alapiiln k6ti".

Aj6nlatk6r6 a Korm. rendelet 14. S (1) bekezd6se alapj6n keretmeg6llapod6sos eljdrds els6

szakaszilban hirdetm6nnyel indul6 t6rgyaldsos elj6rdst folytatott le. Az elj6r6s 1.. r6sze

tekintet6ben Aj6nlatk6r6 ffz nyertes aj6nlattev6vel kottltt keretmegdllapod6st. Aj6nlatk6r6
ennek a keretmegSllapoddsos elj6r6snak a mdsodik szakaszilban indftotta hirdetm6ny
n6lk{ili tdrgyalSsos elj6r6sdt. Ajdnlatkerl az aj6nlatt6teli felhiv6st a Korm. rendelet 16. S (1)

bekezd6se alapjdn a keretmegdllapod6st k6t0tt aj6nlattev6knek kiildte meg.

A Kdzbeszerz1siHat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sztiks6ges vizsg6latokat elv€gezte,
amely sordn meg6llap(totta, hogy a Korm. rendelet a jelen kdzbeszerz6si elj6r6sban
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alkalmazhato 6s ezzer a hirdetmdny n6lkiiti tdrgyaldsos
megalapozottsdga meg6llapfthatO.

felen dont6st a Kozbeszerz€si Hat6s6g Eln6ke a Kozbeszeru€si
kbzz6teszi a 103. S (4) bekezdds6nek megfelel6en.

Budapesf 2079. mdrcius 12.

elj5r6s jogalapjdnak

Hat6sdg honlapjdn is

a Kilzbeezerz€ei Hat6s6g eln0ke
nev6ben:
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