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Ddntbs
hirdetm4ny n0lkiili tdrgy alilsos eli drdsr6l

A K6zbeszerzlsi Hat6s6g Eln6ke a kcizbeszerzEsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (a

tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezdese alapjdn megiill apitla, hogy az NKM Aramhiil6zati
Kft. aj6nlatk6r6 (a tovdbbiakban: Ajdnlatk6r6) " Keretmegdllapodds ztillamosenergin lfiI6zntok
tentzdsdre, kiaitelezdsire 6s tizemzaaar elhiritdsra - XXIL szdmi eljiris" t6rgyban inditott

hirdetm€nv n6lkiili t6rgval6sos eliArAs jogalapia megalapozott.

Indokol6s

Ai6nlatk6r6 2018. jflius 27. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn t6j6koztatta a

Kozbeszerzlsi Hat6s6got, hogy a k6zszolg6ltat6k kdzbeszerzdseire vonatkoz6 sajdtos

kdzbeszerzdsi szabiiyokr6l sz6l6289 / 207'1. (X11.22.) Korm. rendelet (a tovSbbiakban: Korm.
rendelet) 11. S (1) bekezd6s d) pontja alapj6n hirdetm6ny n6lkiili tdrgyal6sos elj616st inditott
"Keretmegdllapod6s villamosenergia h6l6zatok tervez6s6re, kivitelez€s€re €s iizemzavar
elhdritdsra - XXII. szdmri elj6rAs" tiirgyban.

Aj6nlatk€r6 a hi6nyp6tl6si felhivds teljesit6s6t kovet5en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek

megfelel6en tdj6koztatta a Kdzbeszerz€si Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lki.ili
t6rgyaldsos elj6r6s jogalapjdnak alkalmazhat6s6gdt igazol6 dokumentumokat.

AjSnlatk6r6 a hirdetm6ny n6lkiili tdrgyal6sos e1j5r5s megindit6sdt a Korm. rendelet 11. $ (1)
bekezd6s d) pontjriban foglaltakra alapozta, amely szerint ,,az ajirlatk6r6 hirdetm6ny
n6lki:li t6rgyalSsos elj6r6st akkor alkalmazhat, ha a szerz6d1st a Kbt. XIV. Fejezete szerinti
valamely eljdr6sban megkotott keretmegdllapodds alapj6n koti".

Aj6nlatk6r6 a Korm. rendelet 14. S (1) bekezd6se alapj6n keretmegdllapod6sos elidrds els5
szakaszSban hirdetm6nnyel indul6 tiirgyaliisos eljdrdst folytatott le. Az elj6r6s 1. r6sze
tekintet6ben ajdnlatk6r6 hatvan nyertes ajdnlattev6vel kritdtt keretmeg6llapoddst.
Ajdnlatk6r6 ennek a keretmegdllapod6sos eljSrdsnak a mdsodik szakaszAban inditotta
hirdetm6ny n61ki.ili tSrgyal6sos elj6rdsdt. Aj6nlatk6r6 az aj6nlatt6teli fe1fuv6st a Korm.
rendelet 16. S (1) bekezd6se alapj6n a keretmeg6llapodest kotott aj6nlattev6knek kiildte
meg'
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A Kdzbeszerz€si Hat6sdg Eln6ke a Kb't. 189. S-a alapjdn a sziiks€ges vizsg6latokat elv$ezte,
amely sordn meg6llapftotta, hogy a Korm. rendelet a jelen kdzbeszerzdr;i elj6r6sban
alkalmaztrat6, 6s ezzel a hirdetrn6ny ndlktli t5rgyal6sos elj6res jogalapj6nak
megalapozottsdga meg5llapf that6.

Jelen d0nt€st a Kbzberlzeru&i }Iat6sdg Eln0ke a Kdzbreszrrzfri. Hat6s6g honlapj6n is
kbzz6teszi a703. S (a) bekezd€s€nek megfelel6en.

Budapest, 2018. augusztus 8.

Rig6 Csaba
eln0k
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