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hirdetmEny nElkAIi tdrgyoldsos eljdrdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Elnoke a kdzbeszerzdsekr1l szdl6 2015. 6vi CXLlll. tdrvdny (a

tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezO6se atapj6n megdttapitja, hogy o F6ti Kdzszolgdttot6
Nonprolit Klt. ai6nlatk6r6 (a tovSbbiakban: AlSntatk616) "Sepr6 cElghp beszerzdse #2"
tSrgyban inditott

hirdetm€ny ndlk0li tdrgvaldsos elidrds jogalopio megolopozon.

lndokolds

Ay6ntatk6r6 2017. m{rcius 21. naplSn a Kbt. 103. S (2) bekezO6se alapj5n t5l6koztatta a
Kdzbeszerz{si Hat6s5got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek a) pontia atapl5n hirdetm6ny
n6tkrjtit5rgyatSsos etjSr5st indit "Sepr6 cdlgdp beszerzdse #2" tdrgyban.

Aj5ntatk616 a Kbt. 103. S (1J bekezd6s6nek megfelel6en t5j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got,
valamint csatolta a hirdetm6ny n6tkUti tdrgyatdsos etj5r6s iogatapiSnak alkalmazhat6s6g5t
igazo16 dokumentumokat.

AjSntatk616 igazolta, hogy a Kbt. 85. S (2) neHezd6s6nek e) pontia szerinti et6fett6tetek
fenn5llnak, mety ataplSn ajSntatk6r6 t5rgyatdsos eljSrdst alkatmazhat, ha meget6z6teg a nyitt
vagy meghfv6sos etjSrds a 75. S (2) bekezd6s b) pontja alapjdn az6rt lett eredm6nytelen, mert az
etiSr5sban beny0jtott minden aj6ntat meghaladta az ai5nl,atk6r6 rendelkez6s6re 6tl6 anyagi
fedezet osszeg6t.

A rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l meg6ltapithat6, hogy a k6zbeszerz6s felt6tetei id6kozben
16nyegesen nem v5ltoztak meg.

Ay5nlatk616 igazolta, hogy a tdrgyat6sra meghivta a mege16z6 elj6r6s mindazon 6s csak azon
ai6nlattev6it, amelyek aj5nlata nem a 73. S (1) bekezd6s b) vagy d) pontja atapj5n 6rv6nyteten 6s
az aj6nlatuk megfelett az el6irt formai kovetetm6nyeknek.

1026 Budapest, Riado utca 5.
1525 Budapest, Pf. 166.
www. kozbeszerzes. htr

E-mai[: hnt@kt.hu

Telefon: +36 1 882-8502
Fax: +36 1 882-8503



Az aj6ntatkbr6 a Kbt. 70. S (1) bekezd6se alapj6n etv6gezte az aj5ntatok bir5tat6t. Az

eredm6nyteten etjdr5sra tekintettel az ajSnlatk6r6 6thet a hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyatdsos etj5r6s
indit6sdnak tehet6s6g6vet a 98. S (2) bekezd6s a) pontja szerint.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kbt. 189. S-a atapj6n a sztiks6ges vizsg5tatokat elv6gezte, a

vizsg6lata sorSn meg6tlapftotta, hogy a hirdetm6ny n6lk0li t5rgyat6sos etj6rSs jogatapiSnak

megalapozotts5ga meg6ltapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6sdg Eln0ke a Kozbeszerz6si Hat6s6g honlapjSn is k6zz6teszi
a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2017. Spritis 4.

:'%

212


