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A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke o kozbeszerzdsekrdl sz6l6 2015. 6vi CXL\ll. toru4ny (a

tov5bbiakban: Kbt.) 103. S [4) bekezddse atapj6n meg5ttapftja, hogy a F6v5rosi Vizm0vek Zrt.
af6ntatk616 (a tovSbbiakban: Aj5nlatk616) 5ltat "Budopest l. keriletben Hunyodi Jdnos At (Clork

AAdm tdr - Szinhdz utco) vfzvezetdk rekonstukci6jo" tilrgyban inditott.
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Aj5nlatk6r6 20L7. milrcius 10. napjdn a Kbt. 103.9 (1) bekezddse atapjdn tdl6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6sdgot, hogy o kozszolgdltat6k kdzbeszerziseire vonotkoz6 sojdtos
kdzbeszerzdsi szab1lyokrhl sz6l6 289/2011 (X11.22.) Korm. rendelef (a tovdbbiakban: Korm.

rendelet) 11.6 (1) d) pontjo atapjdn hirdetm6ny n6tkrili t6rgyalSsos eljSrdst inditott'Budopest L

kerIletben Hunyodi Jdnos it (Ctork Addm tdr - Szinhdz utca) vizvezetdk rekonstrukci6jo" lSrgyban.

Aj6nlatk616 a r6sz6re 2017 . mdrcius 22. napiin megkrjtd6tt hi5nyp6ttdsi f ethiv5st kovet6en a Kbt.

103. S (1) bekezd6s6nek megfetel6en t5j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sdgot, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6tktili tdrgya[5sos etlSrds logalapl6nak alkalmazhat6s6g5t igazot6 dokumentumokat.

Aj5ntatk616 a hirdetm6ny n6tkuti tdrgyat5sos etj5r6s meginditSs6ra Korm. rendelet 11.6 (1) d)
pontjdbon foglaltakra alapozta, amely szerint ,,az ojdnlotkdr1 hirdetmdny ndlk1U tdrgyaldsos
eljdrdst okkor alkalmozhot, ho o szerzdddst o Kbt. XlV. Fejezete szerinti volomely eljdrdsbon
megkotott keretmegdllapodds olopjdn koti".

Aj6ntatk616 a Kbt. M6sodik r6sz XlV. fejezete szerinti keretmeg6llapod5s megkot6s6re ir5nyu16,
nyitt eti6r6st folytatott te. Az etjdr6s 1. r6sze tekintet6ben al6nlatk6r6 13 nyertes aldnlattevdvel
kotott keretmeg5tlapod5st. Ai6ntatk6r6 ennek a keretmeg6llapod5sos etjdrSsnak a mSsodik
szakasz5ban inditotta hirdetm6ny n6tkrili tSrgyat6sos elj6r5s5t. Al5ntatk616 az ajdnlatt6teti
fethiv5st a Korm. rendelet 16. I {1)bekezd6se alapl6n a keretmegSttapod6st kdtdtt aj6ntattev6knek
k0ldte meg.
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A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. S-a alapj5n a szrjks6ges vizsg5tatokat elvegezte,
amely sor5n meg6llapftotta, hogy a Korm. rendelet a ielen k6zbeszerz6si elj5r6sban alkatmazhat6,
6s ezzela hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyat6sos etj6r6s jogatapj5nak megalapozottsSga meg6tlap[that6.

Jelen dOnt6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a K6zbeszerz6si Hat6s6g honlapj6n is kozz6teszi a

103. S (l) bekezd6s6nek megfelel6en.
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