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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 a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, mint ajánlatkérő (a
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Kiadói tevékenység ellátása a KBKA számára 2021 II” tárgyban indított

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

Indokolás
Ajánlatkérő 2021. szeptember 20. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít
„Kiadói tevékenység ellátása a KBKA számára 2021 II” tárgyban.
Ajánlatkérő – hiánypótlást követően – a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési
Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát
igazoló dokumentumokat.
Ajánlatkérő előadta, hogy korábban EKR000765732021 számon „Kiadói tevékenység ellátása a KBKA
számára 2021” a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban:
Alapeljárás).
A rendelkezésre álló dokumentumokból megállapítható, hogy az Alapeljárásban egy ajánlat érkezett, amely
– a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján – érvénytelen volt. Az Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyv
bemutatásával igazolta, hogy egyetlen ajánlatot nyújtottak be. Az EKR felületén 2021. augusztus 5. napján
közzétett összegezés alapján megállapítható, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, így az eljárás
eredménytelen lett.
A rendelkezésre álló dokumentumokból megállapítható, hogy Ajánlatkérő a tárgyalásra az Alapeljárás
egyetlen ajánlattevőjét hívta meg, amely ajánlata nem a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján volt
érvénytelen, és ajánlata megfelelt az előírt formai követelményeknek.
A bemutatott iratok alapján az is megállapítható, hogy a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem
változtak meg.
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.
Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban
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