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DdntEs
hirdetmEny ndlkiili tdrgyoldsos eljdrdsr6l
Kozbeszerz6si Hat6sSg Eln6ke a kozbeszerzdsekrfil sz6l6 2015. 6vi CXLlll. torudny {a
tov6bbiakban: Kbt.) 103. g (4) bekezdise alapl6n meg5ttapitja, hogy a F6vSrosi Vizm6vek Zrt.
ajdntatk6r6 (a tov6bbiat<ban: Aj5ntatf6r6) 5ttal ,Budopest Xl. Romocsa utcdbon (Beregszdsz u. Rod6c u. kdz6tt)vfzvezet6k rekonstukci6 " tSrgyban inditott

A

h

i rd et m 6 ny

n 6 kA

fi td rgyo ld sos e li d nrt s i og o la pi o m eg o lopozott.
lndoko16s

20t7. tebru6r 10. napj5n a Kbt. 103. g (1) bekezddse alapj5n tSj6koztatta a
K6zbeszerz6si Hat6s5got, hogy a kdzszolgdltot6k kdzbeszerzdseire vonotkozi sojdtos

Af6ntatk6r6

kdzbeszerzdsi szobdlyokr6l sz6l6 289/2011 (X11.22.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm.

rendelet) 11.9(1) d) pontjoatapj5nhirdetm6nyn6tkrjtit5rgyal6sosetj6r5stindftott,BudapestXl.
- Rad6c u. k6z6tt) vizvezetdk rekonstrukci6' tdrgyban.

Ramocso utcdban (Beregszdsz u.

Ajdnlatk6r6 a r6sz6re ?0l7.tebruirr 16. naplSn megkuldott hiSnyp6tt6sifethiv6st kovet6en a Kbt.
103. S (1) bekezd6s6nek megfelet6en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sdgot, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6lk0ti t5rgyatSsos etj6r6s jogatapj5nak alkalmazhat6s5gSt igazot6 dokumentumokat.
Aj6ntatk616 a hirdetm6ny n6tkrili tSrgyalSsos eti6r6s meginditdsSta Korm. rendelet 11.9 (1) d)
pontjdbon foglaltakra alapozta, amely szerint
"az ajdnlotkdrd hirdetmdny n6lk0li tdrgyoldsos
eljdrdst okkor alkolmazhat, ha a szerz6ddst o Kbt. XlV. Fejezete szerinti volamely eljdrdsban
megkotott keretmegdllopodds olopjdn koti".
AjSnlatk616 a Kbt. MSsodik r6sz lV. fejezete szerinti keretmegSltapodds megkot6s6re i16nyut6, nyilt
etj6r5st folytatott te. Az etj6r5s 1. r6sze tekintet6ben ajdntatk616 13 nyertes aj5nlattev6vel kotott

keretmegStlapoddst. AjSnlatk616 ennek

a

keretmeg6ltapodSsos etjdr6snak

a

m6sodik

szakasz5ban indftotta hirdetm6ny n6tkuli t6rgyat5sos etj5r5s6t. Aj6nlatk6r6 az ajSntatt6teti
fethivSst a Korm. rendelet 16. I (1)bekezd6se atapj6n a keretmegdtlapod5st k6t6tt al5nlattev6knek
kUtdte meg.

1026 Budapest, Riad6 utca
1525 Budapest, Pf. 166.
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Telefon: +36 1 BB2-8502
Fax: +36 1 882-8503

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a Kbt. 189. S-a atapj5n a sz0ks6ges vizsgStatokat elvegezte,
amely sor5n meg5ttapitotta, hogy a Korm. rendelet a ielen kozbeszerz6si etj6r6sban atkalmazhat6,
6s ezzel a hirdetm6ny n6tkutit5rgyat5sos etj5rSs jogatapj6nak megatapozotts6ga meg6ttapithat6.

Jeten d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6sSg Eln6ke a Kozbeszerz6si Hat6s5g hontapj6n is k6zz6teszi a
103. S {4) bekezd6s6nek megfetel6en.

Budapest, 20L7. tebruSr 2L.
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