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Ddntds
hirdetm4ny ndlkiili tdrgy al6s o s elj 6r dsr 6l

A K0zbeszerz€si Hat6sdg Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapjdn meg6llapit1a, hogy a
Libadi |inos Egy6ni Vdllalkoz6, mint aj6nlatkdr6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal,,l
(egy) db Ponsse Wisent forwarder beszerzilse" tdrgyban inditott

hiriletm4nlt ndlkiili tdrw alAsos eli drds i ogalapi a megalapo zott.

Inilokolds

Aj6nlatk6r6 2018. jflius 5. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n t6j6koztatta a
Klzbeszerz€si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapj6n hirdetmeny
ndlktili tfugyalilsos elj6r6st indit u1 (egy) db Ponsse Wisent forwarder beszerz6se"
t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 - a r€sz€re megktildirtt hidnyp6tldsi felhivdst kdvet6en - a Kbt. 103. S (1)
bekezdEs6nek megfelel6en tdjdkoztatta a Kdzbeszerzlsi Hat6s6go! valamint csatolta a
hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos elj6rds jogalapjdnak alkalmazhat6silgfut igazol6
dokumentumokat.

Aj6nlatk6t6 igazolta, hogy a szerz6d6s miiszaki-technikai sajitoss6gok miatt kizfu6lag
ery meghatfurozolt gazdasAg;r szerepl6vel, az aj6nlatt6telre felhivott Forest Power Kft.-vel
ktithet6 meg.

Ajenlatk6r6 el6zetes piackutatds eredm6nyek6nt meghatdrozta azokat amiiszaki-technikai
paramdtereket melyek alapjdn a beszerz1si ig6ny6nek legink6bb megfelel6
kdrnyezettudatos, innovativ 6s a legrijabb technol6giai fejleszt6seket kin616 gepef tudja
beszerezti.

Aj6nlatk6r6 t6mogatdsi kdrelmet nyrljtott be a VP5-8.6.1,-17 k6dsz6mri ,,Erd6szeti
technol6gi6k.ra, valamint erdei term6kek f.orgalmazfusfura 6s piaci 6rt6kesit6s6re ir6nyul6
beruhlzdsok" elnevez1sil projekt keret€beru meghat6rozott param6terekkel rendelkez6
erd6szeti g6p beszerz€se celjilb6l. A p6ly6zati c61 - aj6nlatk€r6 beszerz6si ig6ny6vel
egyezfien - kifejezetten az volt, hogy a kornyezeti terhel6sre, kornyezetv6delemre 6s a
technol6giai feltdtelekre is tekintettel egy irurovativ berendez€s keri.iljon beszerz€sre. Az
Ill6nyft6 Hat6sdg a k6relmet elbir6lta 6s tdmogatdsra alkalmasnak min6sitette. A t6mogat6i

1026 Budapest, Riad6 u. 5. r 1525 Pf. 166. r Tel.: +36 I 882 85 oo . kapcsolat@kt.hu r www.kozbeszerzes.hu



okirat 4. sz6mi mell6klete konkr6tan nevesiti abeszerz1s t6rgy6tk6pez6 egy darab Ponsse

Wisent forwardert.

Aj6nlatk6r6 nyilatkozata szerint a t6mogat6i okiratban nevesitett g6p egyediil61l6, 6s a
legkorszeriibb technol6gi6t k6pviseli, melyt6l elt6r6 miiszaki paramdterekkel rendelkez6
g6ppel a pAlydzati c6lok nem val6sithat6k meg. Aj6nlatk6r6 bemutatta azokat a miiszaki
param6tereket, amelyek megalapozzirk a m(iszaki-technikai saj6toss6gok fenn6llds6t 6s

amelyek miatt m6s gy6rt6 m6s berendez6s6vel Aj6nlatk6r6 beszerzdsi ig6nye nem

el6githet6 ki.

Aj6nlatk6r6 ezen tul bemutatta, hogy a Ponsse term6kek kizdr6lagos magyarorszlgi
forgalmaz6i jogaival az aj1nlatt6telre felhivott Forest Power Kft. rendelkezik.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6, hogy
Aj6nlatk6r6 r6sz6re nem l6tezik m6s, redlis alternativa beszerz€si ig6ny6nek
kiel€git6s6re, valamint, hogy a verseny hiAnya nem annak ktivetkezm6nye, hory
AjAnlatk6ft akilzbeszerzils tlrgyAt a versenyt indokolatlanul szfikitf m6don hatdrozta
meg.

AKdzbeszerzlsiHat6s6g Elndke a Kbt.189. S-a alapjdn a sztiksCges vizsg6latokat elvdgezte,

a vizsg6lata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lki.ili tilrgyalilsos eljdr6s

jogalapjdnak megala pozottsdga meg6llapithat6.

Jelen dontest a Kozbeszerzlsi Hat6s6g Eln6ke a Kozbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is

k}zz€teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. jflius 18.
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