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A Kdzbeszerz6si Hat6sSg Elnoke a k1zbeszerzAsekrdl sz6l6 2015. 6vi CXLlll. tdrvdny (a tov5bbiakban; Kbt.)

103. g (4) bet<ezAise alapi5n meg5ttapitia, hogy a Gy6r Megyei Jogri V6ros Polg5rmesteri Hivatala (a

tovdbbiakban: Ai6ntatk616) mint aj6nlatk616 iittat,,Gy6r v5ros terUlet6n felhaszn5lhat6 fUrd6 szolg6ltat5s
ig6nybe v6tel6re 205 db term6l f0rd6szolg6ltat6st biztosit6 b6rlet megv5s6rl6sa 6s fiird6
szolg5ltat6s biztosit6sa" t5rgyban inditott

hirdetmdnv ndlkiili tdrgyol&sos eljdrds iogolopio megolaoozott.

Indoko16s

Ai5ntatk6r6 2 0 1 7. 5pritis 4. napl6n o Kbt. 1 03. 5 (1 ) bekezddse alapiiln t6j6koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6s5got,

hogy Kbt. 98. 5 @ bekezddsdnek c) pontio atapl5n hirdetm6ny n6tk0ti tdrgyatdsos etl6r5st indit ,,Gy6r v6ros
rerUler6n felhaszn6lhat6 furd6 szolg6ttat5s ig6nybe v6tel6re 205 db termdl ftird6szolg6ltat6st
biztosit6 b6rlet megvSsSrl6sa 6s fUrd6 szolg6ttat6s biztosit6sa" tdrgybon.

Ajdntatk6r6 a r6sz6re 2017. Sprilis 7. napi6n megkutddtt hiSnyp6tt6sifethivSst kovet6en a Kbt. 103. 5 (1)

bekezd6s6nek megfetet6en t6i6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tk0ti

t6rgyal6sos eti5r5s iogalapi5nak atkatmazhat6s5g5t igazo16 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 bemutatta, hogy metyek azok a m0szaki-technikai saj6tossdgok, amelyekre hirdetm6ny
n6lkiili t6rgyal6sos eli6r6s5t alagozza. Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy e m0szaki-technikai sai6toss6gok
miatt a szerz6d6s kiz5r6lag az ajSnlatt6tetre fethivott gazdasSgi szerepl6velk6thet6 meg.

Ai5ntatk6r6 et6adta, hogy a fOrd6 szolg6ltat6s ig6nybev6tet6re jogosit6 termdlfrlrd6 be16p6ket kiv5n
v5s6rotni, ametyeket a gy6ri sz6khety0 tdrsadatmi szervezetek - els6sorban nyugdilas, valamint id6s, itletve
mozg6sukban kort6tozott szem6tyek - rendelkez6s6re fog bocs6tani. Ezzel. kiv6n a c6tcsoportok
re kre6c i 6f 5 h o z hozz6i6rulni.

Ai6ntatk6r6 bemutatta a v5rosban tat6that6 egy6b vizes t6tesitm6nyeket, azonban azok a medence m6tys6ge,

a viz h6foka, illetve a viz min6s6ge miatt nem atkalmasak a rekre5ci6s c6tok et6r6s6re.

Az ai5nlattdtelre fethivott gazdasSgi szerep16 6ttat rizemeltetett furd6 rendelkezik az elv6rt m0szaki-
technikai saj6toss5gokkal, a viz min6s6ge 6s k6miai osszet6tete megfetet6, a frjrd6 a lakosok szSm6ra
kOnnyen et6rhet6, akad5tymentesltett 6s valamennyi c6lcsoport ig6nyeit k6pes kiet6giteni.

1026 Budapest, Riad6 utca 5.

1525 Budapest, Pf. 166.
www. kozbeszerzes. hu
E-mail: hnt@kt.hu

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



Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l megSttapithat6, hogy Ai5nlatk6r6
r6sz6re nem l6tezik m6s, re6lis alternativa beszerz6si ig6ny6nek kiel6git6s6re, valamint, hogy a
verseny hi6nya nem annak k6vetkezm6nye, hogy Ai6nlatk6r6 a k6zbeszerz6s t5rgy6t a versenyt
indokolatlanul sz0kit6 m6don hat6rozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj5n a sz0ks6ges vizsg6latokat elv6gezte, a vizsg5lata
sor5n meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lk0li t5rgyal6sos etj5r6s jogalapjdnak megalapozottsSga
meg5ttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a K6zbeszerz6si Hat6s6g hontapl5n is kdzz6teszi a 103. S ( )

bekezd6s6nek megf elel6en
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