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Diintds
hiriletmeny ndlkifli tdrgy alds o s elj drdsrfl

A Kdzbeszerzflsi Hat6sdg Elnoke a kizbeszerz4sekrflI sz6l6 2015. eai CXLIil. tr)raeny (a
tovdbbiakban: Kbt.) 103. S @) belcezd4se alapjfunmegdllapftla,hogy a Magyar FlldgAztlrol6
Zrt. ai6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) altaL "IJremanyag beszerzdse 201g. htre"
tdrgyban inditott

hiriletmCnlt ndlktlli tdw alilsos eli drds i ogalapi a megalapozott.

lnilokolis

Aj6nlatk6r6 2019. m6rcius 1. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn tfujlkoztatta a
Kilzbeszerzdsi Hat6sdgof hogy a kozszolgdltat6k kozbeszerzlsefue vonatkoz6 saj6tos
kdzbeszerz€siszabillyokr6l s2616289/2071(XI1.22.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm.
rendelet) 11. S (1) bekezd6s d) pontja alapjdn hirdetm6ny n6lkiili tdrgyal6sos etj6rdst ind(tott
" Oremanyag besztrzdse 20L9. hsre" tdrgyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en tdj6koztatta a Kozbeszerzlsi
Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetrndny nElkiili tfugyalfusos elj6r6s jogalapj6nak
alkalmazh at6silgdt igazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 a hirdetmdny n6lkiiLli ttugyalilsos elj6rSs megindftds6t a Korm. rendelet 11. S (1)
bekezd6s d) pontj6ban foglaltakra alapozta, amely szerint ,,az aj6nlatk6r6 hirdetm6ny
n6lktili tArgyal6sos eljdrdst akkor alkalmazhat, ha a szeru6d6st a Kbt. XIV. Fejezete szerinti
valamely eljdr6sban megk0ttitt keretmeg6llapodds alapj6n k0ti'.

Aj6nlatkdr6 a Kbt. M6sodik r6sz XIV. fejezete szerinti keretmeg6llapodds megk6tds6re
irdnyul6 eljdr6st folytatott Ie. Az elj6r6s els6 r6sze tekintetdben ajdnlatk6r6 k6t nyertes
aj6nlattev6vel kotott keretmeg6llapoddst. Aj6nlatk6r6 ennek a keretmegallapod6sos
eljdrdsnak a mdsodik szakasz6ban inditotta hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6s6t.
Aj6nlatk6r6 az aj6nlatt6teli felhiv6st a Korm. rendclet 16. S Q) bekezd6se alapjdn a
keretmeg6llapod6st k0tittt ajdnlattev6knek kiildte meg.
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A K6zbeszerz.&iHat6sdg Eln6ke a Kb,t. 189. S-a alapjen a sziiksdges vizsgdlatokat elv$ezte,
amely sor6n megdllapftotta, hogy a Korm. rendelet a jelen k6zbeszerz6si elj6rdsban

alkatmaznatA 6s ezzel a hirdetnr6ny ndlktifli t6rgyal6sos eliilrils jogalapj6nak

megalapo zotMga meg6llapf that6.

|elen d0nt€st a Kbzfuz.erz6si Hat6s6g Eln6ke a K0zbesz.erubi Hat6s6g honlapj6n is

kilzzfiteszi a 103. $ ( ) bekezddsdnek megfelel6en.

Budapest 2m9. mdrcius 13.

a Kilzbeez,r;tzfui Hat6stg eln0ke
nev6ben:

dr. Kugler Tibor
f6oszt6lyv ez.et6, kiadm6nyoz6
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