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A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke o kdzbeszerz4sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXL\ll. t6ru6ny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. g (l) Oe?ezddse atapj6n meg6ttapitja, hogy a Tisza-tavi Sporthorg6sz
K6zhaszn0 Nonprofit Kft. ai5nlatk6r6 (a tov5bbiakban: Aj5ntatk6rS) ,,Egynyoros pontyok

szdllftdso 2077-ben" t6rgyban inditott

h i rd et m 6 ny n 6 lk ii li td rgyo 16 s o s e li 6 rd s i o g o lo pi o m e g o lo pozon.

lndoko16s

Ai5ntatk6r6 2017. 6prilis 10. napjSn a Kbt. 103. S (1) bekezddse atapi5n t5l6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezddsdnek b) pontia alapi5n hirdetm6ny n6tk0ti

t6rgyat5sos etj5r6st indit,,Egynyoras pontyok szdllitdso 2077-ben" t5rgyban.

Aj6ntatk616 a r6sz6re megk0lddtt hi5nyp6tt5si fethivdsokat kovet6en a Kbt. 103, S (1)

bekezd6s6nek megf ete16en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sSgot, valamint csatolta a

hirdetm6ny n6lkuti tSrgyal5sos elj5r6s jogalapj6nak atkatmazhat6s5g6t igazot6 dokumentumokat.

Aj5nlatk616 ?Ot7. m6rcius 13. napj6n 9 r6szben inditott ny(tt kozbeszerz6si etj5r6st

pontybeszerz6s t6rgy6ban a Kbt. 113. S-a szerint, amelyre a2I.,2.,6s 3. r6sz vonatkoz6s5ban nem

6rkezett aj5ntat. Ezeknek az eredm6nyteten r6szeknek atilrgya egynyaras pontyok beszerz6s6re

volt.

Al5nlatk616 tdj6koztat6sa 6s hi5nyp6tt5sai atapl6n megdltapithat6, hogy a kor5bbi nyilt

etj5r6snak azok a r6szei, ametyek tekintet6ben az ai6nl,atk6r6 ,Egynyoras pontyok szdllitdso

Z01Z-ben" t5rgy0 hirdetm6ny n6tk0ti t6rgyat6sos ell6r5st inditott, az6n voltak

eredm6nytelenek, mert ezekben a r6szekben nem nyriitottak be ai6nlatot, 6s a kordbbi

eredm6nytelen r6szek vonatkoz6s6ban a kdzbeszerz6s fett6tetei id6k6zben l6nyegesen nem

v6ltoztak meg.
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A K6zbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. $-a alapj6n a sz0ks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a
vizsg6lata sor6n meg6ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n61k0ti t6rgyat6sos etj5r6s iogatapjSnak
megatapozotts6ga me 95ttapfthat6.

Jeten ddnt6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a K6zbeszerz6si Hat6s6g hontapj6n is kozz6teszi a
Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

Budapest, 20L7 . 6prilis 24.
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