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Iktatószám: HNT-00155/05/2021 

Ügyintéző: dr. Ferencz Nándor 

Döntés 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról 

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., az E.ON Dél-

dunántúli Áramhálózati Zrt. és az ELMŰ Hálózati Kft.,  mint közös ajánlatkérő (a továbbiakban: 

Ajánlatkérő) által „2021. évi FAM II. kosaras járművek beszerzése” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. augusztus 31. napján a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési 

szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet) 17. § (2) 

bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, hogy a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) 

bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „2021. évi FAM II. kosaras járművek 

beszerzése” tárgyban. 

Ajánlatkérő – hiánypótlást követően – a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően 

tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

Ajánlatkérő előadta, hogy korábban EKR000260352021. számon „2021. évi FAM kosaras járművek 

beszerzése” tárgyban hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárást folytattak le (a továbbiakban: Alapeljárás).  

A rendelkezésre álló dokumentumokból megállapítható, hogy az Alapeljárásban nem érkezett be ajánlat, így 

a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja értelmében eredménytelennek nyilvánította 

Ajánlatkérő.  

A Közbeszerzési Hatóság összevetette az Alapeljárás felhívását és a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

ajánlattételi felhívását, valamint megvizsgálta a megelőző és a jelen eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési 

dokumentumokat, és megállapította, hogy a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak 

meg.  

A rendelkezésre álló dokumentumokból megállapítható, hogy Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban a 

307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésének eleget téve öt ajánlattevőt hívott fel ajánlattételre.  

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezte, a vizsgálata 

során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága 

megállapítható. 
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Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi a Kbt. 103. § 

(4) bekezdésének megfelelően. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban 

 

Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 

Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében és megbízásából: 

dr. Szeiffert Gabriella 

Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető, kiadmányozó 
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