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DiintEs
hirdetmdny ndk0fi tdrgyaldsos eljdrdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke o kozbeszerzisekrdt sz6t6 2015. 6vi CXLttt. torv1ny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. 5 (4) bekezddse atapj6n meg6ttapitja, hogy az l.lVl.l Paksi
Atomertm(t Ztt. aj5ntatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6ntatk6r5) ,,7. blokki 2. szdmt turbino
kisnyomdst lorg6rAszek 5. lokozati lopdtjainak szdllitdso" t5rgy6ban inditott

h i rd et m 6 ny n € k A U td rgva Id s o s e Ii d rd s jp go ta pj a m e g o Io p ozott.

tndokolds

Aj6ntatk6r6 20L7. tebrv6r 2. napjin o Kbt. 103. S (l) Oe*ezaise atapj5n tSj6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy o kozszolgdltot6k kozbeszerziseire vonotkoz6 sajdtos
kdzbeszerzdsi szabdlyokr1lsz6l630T/2015 (X.27.) Korm. rendelet 15.9 (I) bekezddsdnekc) pontja
alapj5n hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyat6sos etl5r5st indit ,J. blokki 2. szdmi turbina kisnyomdsi
forg6rdszek 5. fokozati lapdtjainak szdltitdsa" t5rgyban.

Ajdntatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfetet6en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyat5sos etj6r6s jogatapl5nak
alkalmazhat6s5g5t i gazot6 dokumentumokat.

AjSntatk616 igazolta, hogy a szerz6d6s mfszaki-technikai saj5toss6gok 6s kizdr6tagos jogok
v6delme miatt kiz5r6tag egy meghat5rozott gazdas6gi szerept6vel, az aj6nlatt6tetre fethivott
PAO,,TURB0AT0M' t5rsas6ggat kothet6 meg.

Ai5ntatk6r6 et5adta, hogy a K-220-44 tipusf turbin5kat a Kirov nev6t viset5 Harkovi
Turbinagy6r tervezte 6s gy5rtotta 6s aj6ntatk6r6 nem rendetkezik otyan m0szaki teir5ssat,
dokument6ci6va[, amety atapj5n a kozbeszerz6s t6rgya szerinti - atkar6sz - gydrt6st et
lehetne v6gezni, v6geztetni. A turbina-g6pkonyvben et6irt m0szaki param6terek szerinti
tlzemeltethet6s6get, tetjesitm6nyt, vatamint uzembiztons5got a Harkovi Turbinagy5r csak
abban az esetben szavatotja, ha a gySrt5s tervek 6s a gy5rtSsi technot6gia szerint etk6szitett
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tap6tok ker0tnek be6pit6sre 6s be0zemet6sre. Ezen gy5rt6si tervek n6lk0t a

tap6toX/atkatr6szek gy6rt6sa nem lehets6ges. Et6adta tov5bb6, hogy a turbina a Harkovi

Turbinagy5r szellemi term6ke 6s a gy6rtSsi tervek, gydrt5si technol6gia is a Turbinagy6r

tulajdon5t k6pezik. A Harkovi Turbinagy6r tetleskor0 jogut6dia az ell5r5s megindit5s6nak

napj5n a PAO TURB0AT0M, metyet tetieskor[ien igazolt.

Aj5ntatk616 t6j6koztatott, hogy aK-220-44tipus0 turbin6khoz atkatr6sz sz5ttit6sa hetyett mrfs

aitternatt'vokdnf csak 6s kiz516tag a tetjes 96pcsoport tecse16t6se eset6n [ehetne fenntartani

a mUkodtethet6s6get. Jetenteg nincs redlis indok 6s 6rv o telies gdpcsoport lecserdl4sdre az

o lkatrisz cserdj e h elyett.

Mindezekre tekintettel nem t6tezik olyan m6s etj5r6sfajta, mety tov5bbi gazdas6gi szerep16k

r6szv6tet6t tenn6 lehet6v6 az etj6r5sban 6s a verseny hi6nya nem annak kovetkezm6nye, hogy

Aj5ntatk616 a kozbeszerz6s t5rgy6t a versenyt indokotattanut sz0kit6 m6don hat5rozta meg'

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj5n a sz0ks6ges vizsg5tatokat etv6gezte,

a vizsg5tata sor6n meg6itap(totta, hogy a hirdetm6ny n6tkOti tSrgyat5sos eti5r5s iogatapj6nak
megatapozotts5ga meg5ttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapi6n is

kozz6teszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2017. febru6r t5.
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