
Iktat6sz6m: HNT-00156 / 02 / 2018.

Diintds
hiriletm0ny ndlkiili tdrgy alds o s elj 6rdsr6l

A Kozbeszerz1si Hat6sdg Elnoke a kdzbeszerz4sekr6l sz6l6 20L5. eui CXUU. ftinteny (a
tov6bbiakban: Kbt.) L03. S @) bekezddse alapjdn meg6llapitja, hogy a Magyar KOzfit
Nonprofit Ztt. (a tov6bbiakban: Ajdnlatk&6), mint aj6nlatk6r6 eltal ,,Hidoizsgdl6
berenilezAsek bdilAse kezelfioel - EINT' tdrgyban inditott

hiriletuftnlt nAlkiili thrw aldsos eli drds i ogalapi a megalap ozott.

Indokol6s

Ajenlatk€r6 2018. jrlnius 22. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezdEse alapj6n t6j€koztatta a
Kdzbeszerz€si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezdds a) pontja alapjdn
hirdetmdny n6lki.ili tdrgyaldsos eljdrdst indit ,,Hidoizsg,rtl6 berendezAsek b4rl4se
kezel6oel - EINI' tilrgyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en tdj6koztatta a Kozbeszerzlsi
Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lktiLli tfugyalilsos eljdrds jogalapj6nak
alkalmazha t6sdg6t igazol6 dokumentumokat.

Az AjAnlatk6r6 el6adta, hogy a Kbt. 85. S (2) bekezdEs e) pontja szerinti el6felt6telek
fenn6llnak, azaz jelen elj6r6st megel6z6en a Kbt. 113. S szerinti nyflt ktizbeszerz1si
elj6rds eredm6nytelen lett, ugyaniskizilr6Iag 6rv6nytelen aj6nlatokat nyrijtottak be. A
klzbeszerz6s felt6telei id6kdzben nem vdltoztak meg.

Az Ajilnlatk6r6 a hirdetm6ny n6lkiiIi tilrgyalfusos elj6r6sban a ttugyalilsra meghivta a
nyfltelj6r6s mindazon 6s csak azortaj6nlattev6it, amelyek ajdnlata nem a Kbt. 73. S (1)
bekezd6s b) vagy d) pontja alapjdn lett az el6zrn€ny eljdrdsban 6rv6nytelery 6s

ajdnlatuk megfelelt az el67rt formai kOvetelmdnyeknek.

Az ajilnlatt6telre felhivott gazdasilg;szercpL6ka GREEN-D Bt. (2534 T5t, Orgona utca
L0.), valamint a KIFU-Kar ZRt. (2475 K6polndsny€k,F6 utca 63.)
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A Kozbeszerz€si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapjiln a sziiks6ges vizsg6latokat
elv1gezte, a vizsgiiata sor6n meg6llapitotta hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos
etjilr 6s jogalapj6nak megalapo zofrsdga meg6llapithat6.

felen dont6st aKozbeszerz€si Hat6s6g Elnoke aKdzbeszerz€si Hat6sdg honlapjdn is
kilzzfiteszi a 103. S (a) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2078.jrinius 29.
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