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Ddntds
hirdetm0ny n0lkiili tdrgy alds o s elj drdsr 6l

A Kdzbeszerz€siHat6s6g Elnoke akdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (a
tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6nmeg6llapitja, hogy a F6v6rosi CsatornizAsi
Miivek Zrt., mint aj6nlatk6r6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) illtal,,Kiizcsatorn6k 6pit6si

iellegf hibaelhdritAsa 2." tArgyban indftott

hirdetm4ny nAlkiili tdrw ahrts o s eli drds i ogalapi a megalap ozott.

lndokolds

Ajenlatk6r6 2078. augusztus 31,. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezddse alapj6n t6j6koztatta a
Kdzbeszerz€si Hat6silgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdCs a) pontla alapjdn hirdetm6ny
ndlkiili t6rgyal6sos elj6r6st indit,,K6zcsatorn6k 6pit6si jellegfi hibaelhiritAsa2." t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 ahi6nyp6tl6si felhivdst kovet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en
tiljflkoztafta aKozbeszerz€si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkiili tdrgyaldsos
elj6r 6s jo galapj6nak alkalm azhat6s6g6t igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hory a Kbt. 85. S (2) bekezd€s6nek e) pontja szerinti el6feltetelek
fenn6llnak, tekintettel arra, hogy az Aj6nlatk1r6 EKR000075262018 azonosit6szdmon
,,Kiizcsatorn6k 6pit6si jelleg(i hibaelhiritAsa" tdrgy:o, Kbt. 81. $-a szerinti, nyilt elj6r6st
folytatott le. A megel6z6 elj6rdsban egy aj6nlattev6 nyrijtott be aj6nlatot, melynek ajdnlatSt
a Kbt. 73. S (1) bekezd6s e) pontja alapjilnAjdnlatk6r6 lw1nytelenn6 nyilv5nitotta.

Aj6nlatk6r6 a fentiekre tekintettel a Kbt. 75. S (1) bekezdds b) pontja alapj6n
eredmdnytelenn6 nyilvdnitotta az el6zm6nyi eljdrdst €s (tj, hirdetm6ny n€lkiili t6rgyal6sos
kO zbeszer z6si eljilr 6st kezdem6nyezett.

Ajdnlatk6r6 megktildte a megel6z6 elj6r6s dokumentumait is 6s igazolta, hogy a
kozbeszerz6s felt6telei id6kdzben l6nyegesen nem v6ltoztak meg.
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Ajdnlatk6r6 atfurgyal6sra meghivta a megel6z6 eljilrils ajdnlattev6j6t, melynek aj6nlata nem
a Kbt. 73. S (1) bekezdEs b) vagy d) pontja szerint min6siilt 6rvdnytelennek.

Aj6nlatk6r6 a megel6z6 eljtuils eredmEnytelens6g6re tekintettel 6lhet a hirdetm6ny n6lkiili
tdrgyalilsos eljdrds inditds6nak lehet6s6g6vel a Kbt. 98. S (2) bekezd6s a) pontja szerint.

AKlzbeszerz€siHat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat elv€gezte,

a vizsglTata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lktili ttugyaldsos elj6r6s

j o galapj 6nak me galapo zottsilga me g6llapf that6.

Jelen dbntdst a K0zbeszerz€si Hat6s6g Eln6ke a Ktizbeszerz€si Hat6s6g honlapjdn is

kbzzfiteszi a Kbt. 103. S (a) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapesf 2018. szeptember 14.
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