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TdjEkoztot6
hirdetmEny n6lk0U tdrgyoldsos eljdrdsrol o Kbt. 103. g (4) hekezd4se olopjdn

A K6zbeszerz6si Hat6sSg Eln6ke megSltapitja , hogy az at6bbi, rendkivuti s0rg6ss6gre atapitott

h i rd et m 6ny n 6 lkii li td rgyo 16 so s e li 6 rd s i og o ta pi o m eg a to pozott.

A Pdlholmoi 0rszdgos Bhntetds-vdgrehajtdsi tntdzet (a tovdbbiakban: Ajdnlatk616) 2016. februdr
16. napi5n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se atapjSn t5j6koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6s6got hogy a
Kbt. 98. S (2) bekezd6s e.) pontja alapj5n hirdetm6ny n61k0ti t6rgyal5sos elj5r6st indit ,tntizet
vdkuumcsomogolt, konyhokdszre tisztftott zotdsigget ds savonyitott zotdsdgtermikkel
(savonyAsdggot) tdndn6 ettdtdso' t6rgyban.

Aj5nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetet6en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s5got, valamint csatolta a rendkivrili sUrg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6lkrjti t6rgyat6sos
etj6r5s jogatapjSnak atkalmazhat6sdgdt igazol6 dokumentumokat

A K6zbeszerz6si Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. S-a atapjdn a szriks6ges vizsg6tatokat etv6gezte, a
vizsg5lata so16n megSltapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tktili tdrgyat5sos etjdr5s jogatapj6nak
megalapozotts6ga meg6ltapithat6.

Jeten d6nt6st a Kdzbeszerz6si Hat6s6g Elnoke a Kozbeszerz6si Hat6sSg hontapjdn is k6zz6teszi
a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelet6en.
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lndoko16s

A Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontia szerinti jogatap abban az esetben alkatmazhat6, amennyiben a

torv6nyben fogtalt valamennyi fett6tet tetjesul a beszerz6s t5rgya vonatkoz6s6ban:
1. a beszerz6s feltdtlen1l sziksdges, mivel
2. az ai5nl,atk6r6 5ttat el6re nem ldthot1 okb6l el6dllt
3. rendkivhli sArg1ssdg miall
4. a nyilt, o meghivdsos vogy o tdrgyoldsos eljdrdsro el6frt hotdriddk nem lenndnek

betorthat6ok 6s

5. a rendkivrili s0rg6ss6get indokot6 korilmdnyek nem oz ojdnlotkdr1 mulosztdsdb6l vogy oz

ajdnlotkdrd dltol elaiddzett okb6l erednek.

Rdszletes indokolds:

Az Aj6ntatk6r6nek a PSlhatmai 0rsz5gos Btlntet6s-v69rehajt5si Int6zetben 1300 f6 ietent6v6
fogvatartott napi 3-szori 6telmez6s6t kelt biztositania. Az Ai6ntatk6r6 kordbban ad5sv6teli 6s

bets6 etl6t6si (44120IL (lll. 23.) Korm. Rend. szerinti) szerz6d6seket kotdtt az 6lelmiszer-

atapanyagainak biztosit6s5ra, melyes koz0t az egyik bets6 ell5t6si szerz6d6snek
(vSkuumcsomagott, konyhak6szre tisztitott zotds6gek 6s savanyitott zdtds6gterm6kek) a

besz6ttit6 6ttati felmond5sa miatt kozbeszerz6si etlSr6s meginditSsa 6s annak lefolytat6sa

szOks6ges 2016. februdtr 29. napi6ig. Az emlitett szerz6d6st A16ntatk616 csatolta a t6i6koztat6

levet6hez.

Aj5nlatk616 a116t t5l6koztatott, hogy 2016. febru5r 3. napj6n kapott ir5sbeli t6l6koztatSst,

metyben ettdt6 t6l6koztatta aj5ntatk6r6t, hogy kormdnyzati dont6s 6rtelm6ben a

zotds6gfeldolgoz6 Ozeme hety6n mosoda 6p0t, igy a z6tds6gfeldotgoz6 Oztet5ga 2016. febru5r

29. napf6vat k6nyteten megsz0ntetni, egy0ttat kezdem6nyezle a szerz6d6s kozos megegyez6ssel

tort6n6 megsz0ntet6s6t. Aj6ntatk616 csatotta a hivatkozott t5l6koztat5st, mely igazolta

al5nlattev6 et6ad6s5t. Ezt kovet6en Felek a szerz6d6st 2016. febru6r 16. napl6n,2016. febru6r

29-i hatdltyal megszuntett6k. A hivatkozott okiratot szint6n csatolta ai5ntatk616.

Az Aj5ntatk616 t6i6koztat6sa 6s a csatolt dokumentumok atapldn megSttapithat6, hogy a

hirdetm6ny n6tkilti t5rgyalSsos eti5rdst megalapozottan inditotta meg.

Budapest, 2016. m6lus 10.
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