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T6jdkoztot6
hirdetmdny ndlkiili tdrgyalfisos eljdrdsr6l o Kbt. 103. g 6) benezaise atopjdn

A K6zbeszerz6si Hat6sSg Elndke meg6llapitja, hogy az at6bbi, rendkivrili srirg6ss6gre atapitott

h i rd et m 6 ny n 6 IkA fi td roya 16 s o s e li 6 rd s i og o Io pi a m eg o to p ozott.

A Pusztootttako Kozsig Ankormdnyzora (a tovdbbiakban: Aj6ntatk6r6) 2016. 6pritis 4. napiiln a
Kbt. 103. S (2) bekezd6se atapjSn t6j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got hogy a Kbt. 98. S (2)
bekezd6s e.) pontia atapj6n hirdetm6ny n6tk0ti tSrgyatdsos etj5r6st indit .Stoftmunko
mintoprogmm - 2016." tSrgyban.

Aj6ntatk6r6 a Kbt. 103. S (t)-(2) bekezd6s6nek megfetet6en tdj6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s5got, valamint csatolta a rendkivtili srjrg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6tkuli t5rgyat5sos
etj6r5s jogalapj6nak alkalmazhat6s5g5t igazo16 dokumentumokat

A Kozbeszerz6si Hat6sSg Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztjks6ges vizsgdlatokat elv6gezte, a
vizsg6lata sor6n meg6tlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkuli tdrgyalSsos elj6rSs jogatapjdnak
megalapozottsdga meg6ltapithat6.

Jeten ddnt6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Elnoke a K6zbeszerz6si Hat6sSg hontapj5n is kozz6teszi
a 103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

lndokoltfrs

A Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontja szerinti jogalap abban az esetben atkatmazhat6, amennyiben a
torv6nyben foglalt valamennyi felt6tet teliesill a beszerz6s t6rgya vonatkoz6s6ban:

1026 Budapest, Riad6
utca 5.
1525 Budapest, Pf. 166. Telefon: +36 I 882-8502
www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 I 882-8503
E-mail: hnt@kt.hu



1. a beszerz6s feltdtlenhl szAksdges, mivel.

2. az ai6nLatk6r6 6ttat el6re nem ldthotf okb6l elfidllt
3. rendkivhli s0rg6ssdg miatt
4. a nyilt, a meghfvdsos vogy o tdrgyotdsos elj1rdsra el6irt hotdrid6k nem lenndnek

betorthot6ok 6s

5. a rendkiv0li surg6ss6get indokot6 korhtmdnyek nem oz ojdnlotkdr1 mulosztdsdb6l vogy oz

ajdnlatkdr6 dltal el6iddzett okb6l erednek.

Rdszletes indokolds:

1.

Fett6tlen szriks6gess6get megatapoz6 kor0tm6nyk6nt az AiSntatk616 et6adta, hogy Pusztaottlaka

Kozs6g 0nkorm6nyzata 2011. 6sz6t6t fotyamatosan r6szt vesz a Bettrgyminiszt6rium Sttat

t6mogatott Startmunka-programban. A programom bet0t ?076-?017. 6vben 139 ember

foglalkoz5sSr6t fog gondoskodni. A projekt tov5bbi felmer0t6 kotts6geit a mez6gazdas5gi

term6nyek 6rt6kesit6s6b6t f edezi az onkorm5nyzat. Az 0nkormSnyzat f et6pitette

nov6nytermeszt6si programj5t 2016. m5rcius h6napt6t 2OI7.tebru6r h6napig. G6pi er6 n6tktjta

program vesz6lybe keriit. A programban tervezett n6v6nyeket nem lehet et0ltetni 6s elvetni

mSjus h6nap v6g6n, mert m5r k6s6 lesz, nem nevelkedik ki bel6le term6s, amelyet hasznositani

lehetne b5rmilyen c6lra.

2.

Az AlSnlatk616 el6adta, hogy nem volt et6rel5that6, hogy kozfogtatkoztat5si mintaprogramra

6p016 kozfoglatkoztat6si programnak min6sitik a prolektet 6s ennek megfelet6en a k6rt

t5mogatds 98,77.-^ biztositla. A hat6s5gi szerz6d6s 2016 mdrciusdban lett megkuldve az

onkormdnyzatnak, ugyanakkor a programban tervezett nov6nyeket meghat6rozott id6szakban

tehet csak etultetni.

3.

A rendkivuti srjrg6ss6g kapcs6n AlSnlatk6r6 et6adta, hogy a mez6gazdas5gi munk5tatokat

azonnal meg ketl kezdeni, az alapanyagokra, az inputanyagokra pedig sztlks6g van a

tev6kenys6ghez. A programban tervezett nov6nyeket nem [ehet ettrltetni 6s elvetni mSlus h6nap

v6g6n, mert m5r k6s6 tesz, nem nevelkedik ki belut a term6s, amelyet hasznositani [ehetne

b6rmilyen c6[ra.

4.

Az AiSntatk6r6 et6adta, hogy hirdetm6ny n6lk0t indut6 eti6r5sa kezdem6nyez6se hi5ny6ban az

onkorm6nyzatnak nemzeti etj6r5srendbe tartoz6, a Kbt. 113. S-a szerinti nyitt eti6r6st keltett

votna lefotytatnia. Ebben az esetben azszerz6d6,s megkot6s6re legkor5bban 2016. mSius v6g6n

ker0thetett volna sor, de korSbban emtitett okok miatt a nyitt, meghiv5sos etjdr5sban ir5nyad6

hat6rid6k nem tarthatok be.

5.

Jeten hirdetm6ny n6tkriti t5rgyatSsos e116rds t5rgya kiz5r6tag a program elindit5s6hoz

szuks6ges, ahhoz etengedhetetlen a fentiekben kifejtettek szerint.
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A hat6s6gi szerz6d6sek al5ir5s6t k6vet6en az Aj5ntatk6r6 hatad6ktalanut int6zkedett annak
6rdek6ben, hogy fetm6rie, hogy a progrcm hat6kony megvat6sit6sa 6rdek6ben milyen l6p6seket
tegyen, ebb6l k6vetkez6en a rendkivOli s0rg6ss6g nem az Aj6ntatk6r6 mutaszt6s6b6t ered.
Az AjSnlatk616 dokumentumok becsatotSs6val igazotta a fentieket.

Budapest, 2016. m6ius 10.

313


