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Ddntis
hinletmeny nelkiili tdrgy ahdsos elj drdsr6l

A K6zbeszerz€si Hat6sdg Eln6ke a kdzbeszerzdsekr6.I sz6l6 2015. An CXUil. ti;ntmy (a

tovdbbiakban: Kbt.) 103. $ (4) bekezdese alapjdn meg6llapltja, hogy a Tatabinya Megyei

|ogri Viros Onkorminyzata (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) ,,Villamos energia
beszetz6s" t6rgyban inditott

hirdetmdnu n6lkilli tdrgvaldsos eli dt6s i ogala?i a megalnoozott,

lndokol6s

Ajtulatk6r6 2018. rn6jus 14. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd€se alapj6n tilj€koztatta a
Kbzbeszerzdsi Hat6segot, hogy a Kbt. 98. S ( ) bekezdes6nek c) pontja alapjdn
hirdetmEny n6lkiili tdrgyalAsos elj6r6st indit,,Villamos energpabeszerzAs" tArgyban

Aj6nlatk6r6 a hi5nyp6tldsi felhiv6st kdvet6en a Kbt. 103. S (3) bekezd6s6nek
megfelel6en tei€koztatta a Kdzbeszerzflsi Hat6sdgot valamint csatolta a hirdetmeny
n6lkiili t6rgyaldsos elj6rAs jogalapjdnak alkalmazhatdsiget igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a beszerzend6 Aru 6rut6zsdfn jegyzett 6s beszerzett,
valamint azt, hogy abszerz€s tSrgydt k6pez6 energia mennyis6g a speci6lis villamos
energia t6zsd€r6l keriil beszerz6sre.

A villamos energj{r6l sz6l6 2007. 6v|LXXXVI. tdrv6ny 3. $ 56. pontja megltatArozza a
szervezell villamosenergiapiac fogalmdt. A jiivedeki ad6r6l s2616 2016. €vi D(VIII.
tdrv€ny 3. S (2) bekezd6s€nek 35. pontja szerint a szervezett energiapiac: speci6lis
irttfzsde, ahol a f6ldgdz, a villamos energia 6s a sz6n kereskedelme szabv6nyositott
iigyletek f orm6jreban m(kitdik.
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A fentiekb6l megSllapithatQ hogy Ajdnlatk6r6 jogosult a Kbt. 98. S (4) bekezdes c)

pontja alapjdn hirdebn€ny ndlkiiLli t6rgyal6sos eljdr6st lefolytahri a fenti t5rgyf
kiizbeszer z€si eljdrdsban.

A K6zbeszeruesi Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. $-a alapjan a sztiks6ges vizsgdlatokat

elvlgezte, a vizsg{lata sordn megdllapftotta, hogy a hirdetmdny n€lkiili t6rgyalSsos

eljArds jogalapjdnak megalapozotts6ga megdllapithat6.

Jelen dtint6st a Klzfuszerz€si Hat6sSg Eln6ke a Kilzbeszerzflsi Hat6s6g honlapjdn is

klzz€teszi a 103. $ (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapes! 2018. m6jus 28.

1026 Budapest, Riad6 u.5. . 1525 Pf. 166. . Tel.: +36 1 882 85 00 . kapcsolat@kt.hu . www.kozbeszerzes.hu


		2018-05-29T16:31:15+0200
	Rigó Csaba Balázs




