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Diintds
hiriletm4ny ndlkali tdrgy aMsos eli drdsfi I

AKdzbeszerz1si Hat6s6g Elndke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapftja, hogy
a Budapest Kilzlut Zrt., mint ajdnlatk6r6 (a tovdbbiakban: Ajdnlatk6r6) altal
,,Szemllygep jdrmfraek beszerzEse 6s mindsEgi cserlje a Builapest Kiizrtt Zrt, r4szlre
(11., lll. csomag)" t6rgyban indltott

hirdetmAny ndlkiili tdwaldsos eliilrds iogalapi a megalapozott.

Indokol6s

Ajanlatk6r6 2018. m6rcius 19. napj6n a Kbt. 103. $ (1) bekezd6se alapjdn t1j6koztatta a

K6zbeszerz6si Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdds a) pontja alapjdn hirdetrnEny
n6lki.ili tdrgyalSsos eljar6st indlt ,,Szem€lyg9pjdrmrlvek beszerz€se 6s min6s6gi cser6je

a Budapest K6zit Zrt. r6sz6re (II., ilI. csomag)" t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t6j6koztatta a K6zbeszerzflsi
Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetmdny n€lkUli t6rgyal6sos elj6r6s jogalapj6nak
alkalmazhat6s 6git igazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a Kbt. 85. S (2) bekezd€s6nek e) pontja szerinti el6feltetelek
fennellnak, tekintettel arra, hogy a kordbbi nyllt eljdrds az6rt lett eredm€nytelery mert
a II. r6szben/csomagban nem 6llt rendelkezdsre a sziiksdges fedezet, a III. csomag
eset6ben kiz6r6lag 6rv6nytelen aj6nlatot nyrijtottak be.

A rendelkez€sre bocs6tott iratokb6l megdllaplthat6, hogy a kdzbeszerz$s felt€telei
id6kdzben ldnyegesen nem v6ltoztak meg.

Aj6nlatk€r6 a tsrgyalAsra meghlvta a megel6z6 eljSrds aj6nlattev6it, amelyek ajdnlata
nem a Kbt. 73. S (1) bekezd6s b) vagy d) pontja alapjdn lett 6rv6nytelen 6s az aj6nlatuk
megfelelt az el6lrt formai kdvetelm6nyeknek.

Az eredm6nytelen elj6r6sra tekintettel az aj6nlatk6r6 6lhet a hirdetm€ny n6lkiili
t6rgyal6sos eljdr6s inditris6nak lehet6s6g6ve1 a 98. S (2) bekezd6s a) pontja szerint.
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A K6zbeszetz,&i Hat6sdg Elndke a Kbt. 189. g-a alapjen a sziiks6ges vizsgalatokat
elyegezb' a vizsgilata sor6n meg6llapltotta, hogy a hi.detntdny neltuti urgyal6sos
eljdras jogalapjSnak megalapozotts6ga megdllaptthatO.

felen ddnt6st a Kdzbeszerz&i Hat6s6g Eln6ke a Kiizbeszerzlsi Hat6s6g honlapj6n is
kbzz€teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd€s€nek megfelel6en.

Budapest 201.8. Sprilis 04.
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