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Diint6s
hirdetmdny ndlkiili tdrgy al6s o s elj 6rdsr6l

A KdzbeszerzCsiHat6sdg Elndke a Kbt. 103. S (4) bekezd€se alapj6n megdllapitla,hogy
a MAVIR Zrt., mint ajdnlatk6r6 (a tovdbbiakban: Ajd,nlatk€r6) 6ltal ,,Szdllttdsi szerz6d4s
a Munkdcs-Tiszaliik 6s Ksodrda-Saj6szt)ged 220 kV-os tmtoeret4lclulyredllttdsihoz szrllesdges

350/50 ACSR mamaezetf sodrony szdllttdsdra" tergytr

hirdetrn0ny ndlkiili tdw aldsos eli drds i ogalapi a megalapo zott.

lndokolils

Aj6nlatk6r6 a kdzszolgdltat6k klzbeszerz6seire vonatkoz6 saj6tos klzbeszerz1si
szabdlyokr6lsz6l6S07/2015. (X.27.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendelet)
17. S (2) bekezd6se alapj6n tiljflkoztafta aKilzbeszerz€si Hat6s6gof hogy 2079.jdlius
10. napj6n a Korm. rendelet 15. S (1) bekezd6s6nek e) pontja alapjen hirdehn6ny
n6lkii{i t6rgyal6sos elj6r6st inditott ,,Szdllttdsi szerzdd4s a Munkics-Tiszakik 6s Ksadrdn-
Saj6sztiged 220 kV-os taaoezetdk helyredllitasdlnz sziiksdges 350/-50 ACSR dramaezctf
sodrony szdllttdsdrn" tilrgybaru valamint csatolta a hirdetm6ny n6lki.ili tdrgyaldsos
elj6rds jogalapj6nak alkalma zhat6silgilt igazol6 dokumentumokat.

A Korm. rendelet 15. S (1) bekezd6s6nek e) pon$a alapjdn az aj6nlatk6r6 hirdetm6ny
n6lktili tilrgyalilsos elj6rdst alkalmazhat, ha az feltEtlentil sztiks6ges, mivel az
ajdnlatk6r6 elJcal el6re nem l6that6 okb6l el6dllt rendkivtili siirg6ss6g miatt a nyllt, a
meglrivdsos vagy a tlrgyalilsos elj6r6sra el6ftt hatdrid6k nem lenn6nek betarthat6ak;
a rendklviili siirg6ssdget indokol6 koriilm6nyek azonban nem eredhetnek az
aj6nlatk€r6 mulaszt1sirb6l, vary az ajilnlatk1rf 6ItaI el0id1zett okb6l.

Aj6nlatk6r6 bemutatta, hogy a beszerz6si tdrgyra vonatkoz6 elj6r6s megind(t6sa

feltdtlentll sziiksdges. Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy 2019. jrinius 27-6n korad6lutdni
id6szakban rendkiatili szEIIel jdr6 aihar vonult 6t Szabolcs-Szatm6r-Bereg megy6n,
melynek kdvetkezt6ben a Munk6cs-Tiszal6k 6s a Kisvdrda-Saj6szdged k6trendszer{1,
egy oszlopszerkezetre szerelt 220 kV-os tdvvezetdkek kikapcsol6dtak. A t6vvezet6k
vonal6n a vihar k6vetkezt6ben tdbb oszlop kid61t, illetve megs6r0lt, melyet
Ajdnlatk6r6f€nyk1pfelv6telekkel igazolt. Aj6nlatk€r6 akdr helyre6llftilsilt2}Tg.jrlnius
27-€n megkezdte. A helyszini 6llapoffelm6r6s sordn meg6llapft6sra keriilt, hogy az
6ramvezet6 sodronyok oly mdrtdl&en latrosodtak, hogy azok mdr nem alkalmasak funkci6juk
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bettiltds4re. Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy jelen beszerz1si ig6nye el6re nem l6thnt6 okb6l 6llt
el6, rrlivel a vezet6kek a rendkivi.ili sz6llel j6r6 vihar kovetkezt6ben s6riiltek meg.
Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a vihar kovetkezt6ben kialakult sz6lterhel6s a t6vvezet6k
tewezfls€re, 6pit6s6re vonatkoz6 szabvdnyban rogzftett terhel6st jelent6sen
meghaladta.

Aj6nlatk6r6 et6adta, hogy milkod6si enged6lye szerint felel1s az ellhtdsbiztonsdg

fenntartdsaert 6s bemutatta, hory jelen tizem6llapot rovidt6von sem tarthat6 fenn,
mivel a Tiszaldki 6s Kisvdrdai al6llomdsok k6tir6nyi aillamos energia ellhtasa jelenleg
nem biztositott, lgy izemzavar esetdn az 6rintett aldllomdsok ell6t6s ndlkiil
maradn6nak. Aj6nlatk6r6 t6j€koztatilsa alapjdn meg6llapithat6, hogy a h6l6zat
miel6bbi helyre6llitdsa a lehet6 legrtividebb id6n beliil felt6tleniil sziiks6ges.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hory a rendkivi.ili stirg6ss6get indokol6 k6riilm6nyek nem
Ajdnlatker6 mulasztdsdb6l, aary az dltnla elfiiddzett okb6l erednek. El6adta, hogy a
jogszabllyi k0telezetts6geit betartva a villamosenergia rendszer zavarta\an 6s
biztonsdgos mtikod6se 6rdek6ben elv6gezte az id6szakos 6llapotfelm6r6seket 6s
helyszini bej 6rdsokat.

Ajdnlatk6r6 bemutatta azon int6zked6seket, melyeket a k6r miel6bbi helyre6llft6s
6rdek6ben a k6resem6ny bekdvetkez6se napj6t6l tett, tov6bb6 bemutatta, hogy a
rendkiviili siirg6ss6g miatt rnds eljilrilsra el6irt hat6rid6k nem lenn6nek betarthat6ak.

Aj6nlatk6r6 a tilj1koztatdsilban 6s annak mell6kleteiben igazolta, hogy a Korm.
rendelet 15. S (1) bekezd6s e) pontja szerinti jogalap valamennyi feltEtele teljestil.

A Kozbeszerzlsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapj6n a szi.iks6ges vizsgdlatokat
elv1gezte, a vizsgdiata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili tdrgyal6sos
eljlr1s jogalapjilnakmegalapozottsilgameg6llapithat6.

|elen dont6st aKdzbeszerz€si Hat6s6g Elnoke aKdzbeszerz1si Hat6s5g honlapj6n is
klzz€teszi a L03. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest' 2Dtg'jflius L9' 
a Kozbesz erzdsiHat6sig elnoke

nev6ben €s megbiz 6sdb6I:
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f 6 osztilly v ezet6, kiadm6nyoz6
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