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Diintds
hiriletmdny nElkiili tdrgy aldsos elj drdsrdl

AKdzbeszerzflsi Hat6sdg Elndke a kiizbeszerzdsekr6'I sz6l6 201.5. An CXLlil. ti)rudny (a

tovdbbiakban: Kbt.) 103. $ (4) bekezdcse alapj6n meg6tlapltja, hogy az E.R.O.V.
Eryesiilt Regiondlis Onkormdnyzati Vtzikdzmfi Zrt. 6s a Szeksz6rdi Sportkdzpont
Kdzhasznri Nonprofit Kft. (a tovdbbiakban: Aj6nla&6r6) ,,Villamos energia
beszerz6e" tdrgyban inditott

hiriletm4nlt n€lkiili tdwalasos eli drds i ogalapia megalavozolt.

lnilokol6s

Aj6nlatk€r6 2017. {priis 72. napjin a Kbt. 1.03. $ (1) bekezddse alapj6n tAjdkoztatta a

Ktizbeszerz6si Hat6s6got, hogy a KbL 98. S @) bekezdesinek c) pontja alapj6n hirdetmdny
n61kiili t6rgyal6sos eljdrdst indlt,,Villamos energia beszerzfls" tdrgyban.

Aj6nlatk6r6 a hi6nyp6tl6si felhlv5st kdvet6en a Kbt. 103. S (3) bekezdesenek

megfelel6en t6jdkoztatta a Kizbeszerz1si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny
n€lktili t6rgyal6sos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6s AgAt igazol6 dokumentumokat.

Ajrenlatk6r6 igazolta, hogy a beszerzendf fuu Antt6zsddn jegyzett 6s beszerzett,
valamint azt, hogy abeszerz€s tdrgydt k€pez6 ener$a mennyis6g a speci5lis villamos
energia t6zsd€r61 kertil beszerz€sre.

A villamos energiar6l sz6l6 2007.6vi LXXXVL tdrveny 3. $ 56. pontja meghatfrozza a
szetvezelt villamosenergiapiac fogalm6t. Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a szewezett piac
egy specidlis 6rut6zsde, ahol az energiakereskedelem szabv6nyositott iigyletek
formdj6ban mfk6dik.

A fentiekb6l meg6llapithat6, hogy Ajdnlatk€r6 jogosult a Kbt. 98. S (4) bekezd€s c)
pontja alapj6n hirdekn6ny n6lki.iLli tdrgyalAsos elj6r6st lefolytatni a fenti targyrl
kSzbeszer z€si eli6r6sban.
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A Kbzbeszerz&i Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. g-a alapj6n a sztiks€ges vizsg6latokat
elv6gezte, a vizsgarata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm€ny n6lkiili t6rgyal6sos
elj5res jogalapjdnak rnegalapozottsdga meg6llapfthat6.

felen ddnt€st a Kbzbeszerz€si Hat6s6g Elndke a Ktizbeszerzdsi Hat6s6g honlapj6n is
kilzz€teszi a l0B. S (4) bekezd€sdnek megfelel6en.

Budapest, 2018. flprilis 26.
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