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DdntAs
hiriletmdny nAkiili tdrgy al6s o s elj 6rdsr 6l

AKdzbeszerzCsi Hat6sdg Elntike a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n megdllap(t1a,hogy
a Binyavaryon-hasznosit6 Nonprofit Kiizhaszn6 Kft., mint ajdnlatk€r6 ("
tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) eltal,,MKB villamos energia beszerzfls2019.08.-2022.07."
tlrgyban ind(tott

hirdetundny ndlkiili tdw alilsos eli 6rds i ogalapi a megalapozott.

lndokol6s

Aj6nlatk6r62019.jr1nius 26.napj6na Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6sei alapj6n tdj6koztafta
aKdzbeszerzflsiHat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapjdn hirdetrn6ny
ndlktili tdrgyaldsos eljdr6st indit,,MKB villamos energia beszerzfls20l9.08.-2022.07.'
tdrgyban.

Aj6nlatk6r6 a liilnyp6tlSsi felhfv6st k6vet6en a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6seinek
megfelel6en t6j6koztatta a Ktizbeszerz1si Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdetm6ny
n6lki,ili tilrgyalilsos elj6rSs jogalapjenak alkalmazhat6s6g6tigazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d$s m(iszaki-technikai sajdtoss6gok fenn6llSsa
miatt kiz1r6lag egy meghatfirozolt gazdasilgp szercpl0vel, az aj6nlatt6telre felhivott
MECSEKERC Kdrnyezetv6delmi Zrt.-v elkdthet6 meg.

Aj6nlatk6r6 el6zm6nyk6nt bemutatta, hogy a jelen beszerz1ssel 6rintett villamos
energia rendszernek a mtikddtet6se 2003. okt6ber 1. 6s 2013. szeptember 30. k0zott a
rendszer tulajdonosak6nt a MECSEK-OKO Zrt. feladata volt, mely tfursasdg - az
alapit6 Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 Zrt. d6nt€se nyom6n - szlttrillSssal 6talakult.
Ennek eredm6nyek6nt 2013. szeptember 30. napjdt6l az 6rintett villamos energia
rendszer tulajdonjoga,igy a rendszer i.izemeltet6se a MECSEKERC K6rnyezetvddelmi
Zrt. f.eladata lett.

Ajdnlatk6r6 tdj€koztat6sa szerint jelenleg a MECSEKERC Kornyezetv6delmi Zrt.
villamos energiav6telez6se 120 kV-os kiizcfll:d h6l6zatr6l ttlrt6nik a MECSEKERC
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Kornyezetv6delmi Zrt. tulajdon6ban l6v6 6s altala iizemeltetett transzformdtor
6llomdsokoru valamint vezet6k-, illetve kdbelszakaszokon keresztiil. Aj6nlatk6r6
sz6milrakizfu6lag ezen a rendszeren keresztiil lehets6ges a villamos energia (0,4 kV-
os) v6telez6se a k6v6g6sz6l6si MKB fi6ktelep6nek energiaell6t6s6ra. Ebben a

rendszerben a MECSEKERC Kornyezew6delmi Zrt. avillamos energia tovdbbad6ja.

Ajdnlatk6r6 a redlis alternativa vizsgillata kdr6ben bemutatta, hogy a k6v6g6sz6l6si
MKB fi6ktelep6nek energiaell6tdsa kdzvetleni.il kdzc6hl h6l6zatr6l nem lehets6ges,
emellett azijh6T6zat ki6pit6se az 6tAII6sra forditand6 kolts6gek 6s a rendszer ki€pit6si
ktilts6geinek nagys6grendje miatt gazdasilgilag nem indokolt, 6s hosszadalmas
folyamat.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezdsre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6,
hogy Aj6nlatk6r6 rflszlre nem l6tezik m6s, re6lis alternativa beszerz€si ig6ny6nek
kiel6git€s6re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kovetkezmEnye, hogy
Aj6nlatkdr6 a k6zbes zerz1s tdrgyilt a versenyt indokolatlanul sztlkit6 m6don hatdrozta
meg.

A K6zbeszerz1si Hat6s6g Elntike a Kbt. 189. S-a alapjdn a sztiks6ges vizsgllatokat
elvflgezte, a vizsgdlata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos
eljfur 6s jogalapj6nak megalap ozottsdga meg6llapfthat6.

felen d0nt6st aKiszbeszerz1si Hat6s6g Elnoke aKlzbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is
kozzfiteszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2079. jflius 2.

a Ktizbeszetz€si Hat6sig elniike
nev6ben €s megbizdsAb6l:

dr. Kugler Tibor
f 6 o s zt67yv ezet6, kiadm6nyoz 6

p.h.
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