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DdntAs
hiriletm4ny n6lkilli tdrgy al6s o s elj drdsr 6l

A K6zbeszerz€si Hat6s6g Elndke akozbeszerzflsekr6I sz6l6 2015.6vi CXLIII. torv6ny (a
tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezddse alapj6n meg6llapitja, hogy a Hortobigyi
Term6szetv6delmi 6s G6nmeg6rz6 Nonprofit Kft., mint aj6nlatk€r6 (a tov6bbiakban:
Aj6nlatk6r6) illtal,,TakarmAny 6s alomanyagszAllitilsa 2018-Hnt." tilrgyban inditott

hiriletm4ny nLlkiili tdrglt aldsos eli drds i ogalapi a megalap o zott.

Indokol6s

Aj6nlatk6r6 2018. jrilius 24. napjiln a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tflj€koztatta a
Klzbeszerz€si Hat6sfrgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd€s a) pontla alapjln hirdetmCny

nelktili tfugyalilsos elj6r6st indit,,Takarm6ny 6s alomanyagszSllitAsa 2018'Hnt." tilrgyban.

Ajdnlatk6r6 a hi6nyp6tl6si felhiv6st k6vet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en

tfujlkoztafta a Kozbeszerz€si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetmEny n6lktili t6rgyal6sos

eIjtu 6s j ogalapj6nak alkalmazha t6silgilt igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hory a Kbt. 85. S (2) bekezd€s6nek e) pontja szerinti elOfeltdtelek

fenn6llnak, tekintettelarra, hogy az Ajdnlatk6r62018/5074-1.64066 szdmon2}l8.6prilis12-
6n feladott hirdetm6nnyel ,,Takarminy 6s alomanyagszAllitAsa20TS." tilrgyi nyilt elj6r6st

folytatott le. A megel6z6 elj6r6s I-VI., X-X. r€sze vonatkoz6s6ban egy aj6nlattev6 nyrljtott
be ajdnlatot, de ajfunlata meghaladta az aj6nlatk6r6 rendelkez6s€re elI6 - Kbt. 75. S (4)

bekezd6s szerint igazolt - anyagi fedezet 6sszeg6t az emlitett rCszek mindegyikdben.

Aj6nlatk6r6 a fentiekre tekintettel a Kbt. 75. S (2) bekezd€s b) pontja alapjdn

eredm6nytelennd nyilv6nitotta az ellzm€nyi elj6r6s I-VI. 6s IX-X. r€sz1t 6s azok

vonatkoz5s6ban rij, hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos kozbeszeru1sielj1r6st kezdemdnyezett.

Aj6nlatker6 megktildte a nyilt elj6rds dokumentumait is 6s igazolta, hogy akozbeszerzils

felt6telei id6k6zben l€nyegesen nem v6ltoztak meg.

1026 Budapest, Riad6 u. 5. r 1525 Pf. 166. r Tel.: +36 I 882 85 00 r kapcsolat@kt.hu r www.kozbeszerzes.hu



Aj6nlatk6r6 a tfirgyalssra meghlvta a megel6z6 elj6rils aj6nlattev6j6t, amely aj6nlata
egyebekben 6rv6nyes volt.

Aj6nlatk6r6 - a megel6z6 elj6r6st megindit6 felhiv6sban is jelezve - nem alkalmazta a Kbt.
75. S (2) bekezd6s e) pontj6t egyik r6sz tekintet6ben sem.

Az eredm€nytelen rEszekre tekintettel az Aj6nlatk€r6 - azadott r6sz vonatkozdsdban- 6lhet
a hirdetm6ny n6lki.ili t6rgyal6sos elj6r6s indit6s6nak lehet6s6g6vel a Kbt. 98. S (2) bekezd6s
a) pontja szerint.

A K6zbeszerzflsiHat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapj6na sztiks6ges vizsgdlatokat elvfigezte,
a vizsgllata sor6n meg6llap(totta hogy a hirdetm6ny n€lkiili tilrgyal6sos eljdr6s
jogalapj6nak megalapo zotts6ga megdllapithat6.

Jelen d6nt€st a K0zbeszerz1si Hat6s6g Eln6ke a K0zbeszerz€si Hat6sdg honlapj6n is
kilzz€teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. jfilius 31.
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