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D0ntAs
hirdetm4ny nelkiili tdrgy alds o s elj drdsr6l

A Kozbeszerz1si Hat6s6g Elnoke akdzbeszerz6sekr6lsz6L62015.6vi CXLIII. torv6ny
(a tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapjdn meg6llapi\a, hogy aMAY Zrt.
mint aj6d.atk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal ,,Vasfti j6rmtim6rlegek
hitelesft€se, kalibr6l6sa, karbantart6sa valamint eseti javit6sa 20L8. 6s2019.6vekben"
t6rgyban inditott

hiriletm4ny ndlkiili flrtrW alds o s eli 6rds i o galapi a megalap o zott.

lndokolds

Aj6nlatk6ro 2018. szeptember 12. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n
tdj6koztatta a Kozbeszerzlsi Hat6s6go! hogy a k1zszolg6ltat6k kozbeszerz6seire
vonatkoz6 sajdtos kdzbeszerulsi szab6lyokr6l sz6l6 307 /2015. (x.27.) (a
tov6bbiakban: Korm. rendelet) 15. S (1) bekezd6s a) pontja alapj6n hirdetm6ny
n6lktili t6rgyalisos elj6r6st indft ,,Vasriti jdrmiim6rlegek hitelesit6se, kalibr6l6sa,
karbantart6sa valamint eseti jav itilsa 2018. €s 2019 . 6vekben" t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 a hi6nyp6t16si felhiv6st kdvet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6sdnek
megfelel6entflj1koztatta a K0zbeszerz6si Hat6sitgot, valamint csatolta a hirdetm6ny
n6lkti1i t6rgyal6sos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6silgilt igazol6
dokumentumokat.

A Korm. rendelet 15. S (1) bekezd6s a) pontja 6rtelm6ben Aj6nlatk6r6 hirdetm€ny
nElkiili ttugyalilsos eljdr6st akkor alkalmazhat, ha a kozszolgilltat6i szerz6d6s
megkot6s6re ir6nyul6 kdzbeszerz€si eljdrils az€rt volt eredm6nytelery mert az
elj6r6sban nem nytijtottak be aj6nlatot vagy r6szv6teli jelentkez6s! vagy csak
alapvet6en nem megfelel6 aj6nlatot vary r6szv6teli jelentkez€st nyrijtottak be,
felt6ve, hogy a kozbeszerz1s felt6telei id6kozben l6nyegesen nem v6ltoztak meg.
Alapvet6en nem megfelel6nek kell tekinteni az ajilnlatot, ha az olyan okb6l
6rv6nytelen, amely ilapj6n a szakmai ajfunlat jelent6s v6ltoztatdsok n6lktil
nyilv6nval6an nem k6pes teljesiteni az aj6nlatk€r6 6ltal meghat6rozott iglnyeket 6s
kovetelm6nyeket, mfg a r6szv6teli jelentkez6st akkor kell alapvet6en nem
megfelel6nek tekinteni, ha az a K}lt.73. S (1) bekezd6s b) vagy d) pontja alapjdn
6rv6nytelen.
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Aj6nlatk6r6 2018. jrinius 27-6n TED 2018 /S 121.-276067 hirdetm6nyszilm alatt - az
EKR rendszeren keresztiil - klzbeszeru€si elj6r6st inditott. A jelen hirdetmdny
n6lktili t6rgyal6sos elj6rdst megel6z6eljdrils a Kbt. 75. S (1) bekezd6s a) pontja alapjdn
eredm6nytelen lett, tekintettel arra, hogy az eljilrilsban nem nyrljtottak be aj6nlatot.

A Kozbeszerz€si Hat6s6g osszevetette a el6zrn€nyelj6r6s aj6nlati felhivdsdt 6s a
hirdetm6ny n6lki.ili tdrgyalilsos elj6rds aj6nlatt6teli felh1v6s6t, valamint megvizsgillta
a jelen eljdr6shoz kapcsol6d6 kozbeszerz1si dokumentumokat, 6s meg6llapftotta,
hogy akozbeszerzfls felt6telei id6k0zben l6nyegesen nem v6ltoztak meg.

Fentiek alapj6n a MAV Zrt. jogosult a Korm. rendelet 15. S (1) bekezd6s a) pontj6ra
hivatkoz6ssal hirdetm6ny n6lkiili t6r gy alSsos elj6r6st lefolytatni.

A K6zbeszerz1si Hat6sdg Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsgllatokat
elvflgezte, avizsgillata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetmEny n61kiili tdrgyal6sos
etj6r 6s j o galapj 6nak me galapo zoftsdga me g511apf that6.

Jelen dontest aKozbeszerz€siHat6sdg Elnoke aKozbeszerz€siHat6s6g honlapj6n is
kilzzflteszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest 2018. szeptember 27 .

I/
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