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A Ktlzbeszerz€si Hat6s6g Elntike a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapiga,
hogy Baia Viros Onkormfunyzat, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6ntatk6r6)
6ltal ,,KbztrilAgitAsi elemek iizemeltetEse 6s karbantartisa Baja viros kdzigazgatAsi
tertilet6n" tfir gyb an inditott

hiriletmhny nAlktili tdw alfusos eli drds i ogalapi a megalapozott.

lndokol6s

Aj6nlatk6r62079. okt6ber 30. napj6n a Kbt. 1.03. S (1) bekezd6se alapj6n tiljflkoztaftaa
K6zbeszerz6si Hat6silgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapj6n hirdetm6ny
n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6st ind(t ,,Kozvildgitesi elemek tizemeltet6se 6s karbantart6sa
Baja v6ros kozigazgat6si teriiletdn" t6rgyban.

Ajdnlatk6r6 - a hi6nyp6tl6st kdvet6en - a Kbt. 103. S (1) bekezd6s€nek megfelel6en
tfljflkoztafta a K0zbeszerz€si Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdetmEny nClki.ili
tfugyalSsos elj6r6s jogalapjdnak alkalmazhat6silgfitigazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hory a szerz6d6s kizdr6lagos jog v6delme miatt kizilr6lag egy
meghatarozoft gazdasAgS szerepl6vel, az aj6nlatt6telre felldvott NKM EnergSa Zrt.-
vel (1081 Budapest, II. f6nos P6lp6pa ter 20.) k0thet6 meg.

Aj6nlatk6r6 igazolta - az izemeltet6si enged6ly rendelkez6sre bocsdtdsdval -,hory
Baja kilzigazgatilsi teriilet6n az NKM Energia Zrt. az a tertileti szoLg6ltat6. mely
kizfu6lagosan jogosultklzvililgitdsi eszkdzok Ozemeltet6s6re, karbantart6sdra.

Az aktiv kozvililgStdsi elemek - melyek 96,41.%-a az NKM Energia Zrt. tulajdondban
van elktiltin(tett iizemeltet6s6re, karbantart1silra nincs lehet6s6g, mivel a

kbzvililgitilsi rendszer aktiv 6s passziv elemeinek, valamint az azt kiszolg6l6
elektromos h616zat karbantart6sa 6s tizemeltetdse nem vdlaszthat6 sz6t.

Redlis alternativa hi6nya kiireben - az NKM Energia Zrt. tulajdondban 16v6

l6mpatestek megvdsdrl6s6nak kolts6gein tl .l - az Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy anemaz
eloszt6k 6ltal tort6n6 ktizvil6git6si berendez6s iizemeltet6s enged6lykoteles
tev6kenys6g, azonban sem az Aj6nlatk6r6, sem az Onkormdnyzati tulajdonti
gazdas6$ t6rsas6gok nem rendelkeznek ilyen enged6llyel. A kdzvild$tdsi
tizemeltet6si engedElyesnek rendelkeznie kell a feladat ellfitilslhoz sziiks6ges
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berendez6sekkel, letes(tmenyekkel €s szakszem6lyzettel, amelyek nem dllnak az

Aj6nlatk6r6 rendelkez€s6re. Mindezekre tekintettel a sai6t hat6sktirben tdrt6n6

feladatell6tds nem megoldhat6 az Ai6nlatk6r6 sz6m6ra.

Meg6llap(that6, hogy Aj6nlatk6r6 t€sz€re nem l6tezik m6s, redlis altemativa

beszerz€si ig€ny6nek kiel€git6s6re, valamint a verseny hi6nya nem annak

ktivetkezm€riye,'hogy Aianlalker6 a ktizbes zerz6 tfurgy1t a versenyt indokolatlanul

sz{1k1t6 m6don ltat6rozta meg.

A Kozbes zerz€si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapi6n a sziikseges vizsg6latokat

elvkgezte, a vizsgillata sJran megdllapitotta, 
-hog1 

a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos

eljdrls jogalapjanak megalapo zoltsiga megdllapithat6'

felen dont6st aK1zbeszerz€siHat6sdg Elntike aKdzkszerz€si Hat6s6g honlapjdn is

kdzzlteszi a Kbt.103. S (4) bekezdEs6nek megfelel6en'

Budapest, 2019. november 12.
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