
Iktat6sz6m: HNT40194 / 06 / m78.

Diint6s
hiriletmbny nilkitli tdrgyalilsos elj drdsrfl

A Klzbeszerzflsi Hat6s6g Elndke a klzbeszerz€sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (a

tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezdese alapj6n meg6llapitja, hogy Kiskunf€legyhflza
Vriros Onkorm Anyzata, mint aj6nlatk6r6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal ,,VoIt SZTK
€piilet felnjitisa, 6t€plt6se" t5rgyban inditott

hiriletm4av ndlkiili tdwahfrsos eli drds iogalalia megalapozott,

Indokolds

Aj6nlatk6r6 2018. augusztus 2. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tej6koztatta a

Kcizbeszerz€si Hat6segot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s a) pontja alapj6n hirdetm6ny
n€lkiili t6rgyal6sos elj6r6st indlt ,,Volt SZTK €piilet felijitisa At€p1t6se" tSrgyban.

Aj6nlatk6r6 a hi5nyp6tl6si felhiv6st k6vet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd€s€nek megfelel6en

tAj€koztatta a Klzbeszerz1si Hat6sdgo! valamint csatolta a hirdetm6ny n6lki.ili t6rgyal6sos

elj6rds jogalapjdnak alkalmazhat6s6gdl igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a Kbt. 85. S (2) bekezd6s6nek e) pontja szerinti el6feltetelek
fenndllnak, tekintettel arra, hogy az Aj6nlatk€r6 EKR000216832018 azonosit6sz6mon ,,Volt
SZTK €piilet feliiit6sa, it€pit6se ttugyn,Kbt.113. S-a szerinti, nyilt elj6r6st folytatott le. A
megel6z6 eljdr6sban ket ajenlattev6 nyrljtott be aj6rilatot. Egy aj6rilattev6 aj6nlata

meghaladta az aj6riatk1r6 rendelkez6s6re eil6 - Kbt. 75. S (4) bekezd6s szerint igazolt -
anyagi fedezet ilsszegeL mlg a m6sik ajdnlattev6 a Kbt. 73. S (1) bekezdes d) pontja alapj6n
6rv€nytelen aj6nlatot nydjtott be.

Ajdnlatk6r6 a fentiekre tekinteftel a Kbt. 75. S (2) bekezd6s b) pontja alapjdn
eredm6nytelenn6 nyilv6nftotta az el1zmenyi eljdr6st 6s rlj, hirdetm€ny n€lkiili t6rgyaldsos
kdzbeszerzflsi elj5r6st kezdemenyezett.
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Aj6nlatk6r6 megkiildte a megel6z6 eljSr6s dokumentumait is 6s igazolta , hogy a
k zbeszetz$s telt€telei id6kitzben lEnyegesen nem v6ltoztak meg.

Aj6nlatk6r6 a tArgyalilsra meghivta a megel6z6 eljdrds aj6nlattev6j6t, amely aj6nlata
6rv6nyes volt.

Aj6nlatker6 a megel6z6 eljdrds eredm6nytelens€gdre tekintettel €lhet a hirdetm6ny ndlkiili
tSrgyal6sos elj6r6s indit6sdnak lehet6s6g6vel a Kbt. 98. S (2) bekezdds a) pontja szerint.

AKdzbeszerz6si Hat6sdg Elndke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sztiks€ges vizsg6latokat elv€gezte,
a vizsgSlata sor6n meg6llapltotta, hogy a hirdekn6ny ndlkiili t6rgyal6sos eljdrds
jogalapjdmk megalapozotts6ga megdllapithat6.

Jelen ddnt€st a Kdzbeszerzflsi Hat6sag Elndke a Klzbesznrzrtsi Hat6sdg honlapj6n is
kdzz€teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6senek megfelel6en.

Budapesf 2018. augusztus 9.
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