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DdntAs
hhiletmhny nClkiili tdrgy al6s o s elj furdsrdl

A K6zbeszerzesi Hat6s6g Elnoke ak1zbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLII. t6rv6ny (a

tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapl\a,hogy a M6diaszolg6ltat6s-

tAmogat6 6s Varyonkezel6 Alap, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal

,,ktizm€dia hirdet6si feltileteinek 6rt6kesit6se 2019' tdrgyban indftott

hirdetmeny ndlkiili tdw alds os eli drds i ogalapi a megalapo zott.

lnilokolds

Ajdnlatk6r6 2019. okt6ber 31. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn tfijflkoztatta a
Kozbeszerz6si Hat6sdgo! hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s a) pontja alapj6n hirdetm6ny
nElktili t6rgyal6sos elj6r6st indit ,,kozm€dia hirdetdsi feliileteinek 6rt6kes(t€se 2079"

t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 - a hi5nyp6tl6st kiivet6en - a Kbt. 103. S (1) bekezd6sdnek megfelel6en

tfijlkoztafta aKdzbeszerz1si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetmCny n6lkiili t6rgyal6sos

elj6r 6s j ogalapj 6nak alkalma zhat6silg6t igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a Kbt. 85. S (2) bekezd6s6nek e) pontja szerinti el6felt6telek

fenn6llnak, tekintettel arra, hogy az Aj6nlatk€r62019/5768411250 hirdetm€nyszilmalaft,
EKR001094392079 azonosit6val,,K0zm6dia hirdet6si feli.ileteinek 6rt6kes(t6se 2019" tdrgyl6,

Kbt. 81. $-a szerinti, nyflt eljdrSst folytatott le (alapelj6r6s).

Az alapeljdr6sban eW aj6nlattev6 nyrljtott be ajdnlatot (Media Sevices Company

MagyarorszAg SzolgSltat6 Kft.), amelyet Aj6nlatk6r6 flw€nytelennek nyilv6nitotr, az

elj6r6st pedig a Kbt. 75. S (1) bekezd6s b) pontja alapjdn eredmdnytelenn6 nyilv6n(totta,
tekintettel arra, hogy az ajdnlat nem felelt meg az Aj6nlatk6r6 6ltal az ajilnlatt felhlv6sban
rogzitelt, az 1..6s 2. 6rt6kel6si r6szszemponttal kapcsolatos, a Kbt. 77. S (1) bekezddse alapjdn

me ghatdro zott elv 61 6soknak.
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Aj6nlatk6r6 megktildte a megel6z6 eljfurds dokumentumait 6s igazolta,hogy ak}zbeszerzls
felt6telei id6ktizben ldnyegesen nem v illtoztakmeg.

Ajdnlatk6r6 a t1rgyal6sra meghivta a megeI6z6 eljfurds egyetlen ajdnlattev6jdt, amelynek
aj6nlata nem a (ftt.73. $ (1) bekezd6s b) vary d) pontja, hanem - a fent rdgziteftokb6l - a
Kbt. 73. S (1) bekezd6s6nek e) pont alapj6n lett 6rv6nytelen 6s aj6nlata megfelelt az elbfut
formai kdvetelmdnyeknek.

A Kbt. 98. S (2) bekezd6s a) pontjdban foglalt valamennyi konjunkt(v felt6tel fenn6ll, igy
Aj6nlatk6r6 6lhet a hirdetm6ny ndlkiili tdrgyalfusos elj6r6s inditds6nak lehet6s6g6vel a Kbt.
98. S (2) bekezd6s a) pontja szerint.

A KdzbeszerzdsiHat6s6g Elntike a Kbt. 189. S-a alapj6n a szi.iks6gesvizsgAlatokat elvlgezte,
a vizsgillata sordn meg6llapitotta, hogy a hirdetmdny n6lktili t6rgyal6sos elj6r6s
jogalapj6nak megalap ozoftsilga meg6llapfthat6.

Jelen d0nt6st a Kdzbeszerzlsi Hat6s6g Eln0ke a Kozbeszerzlsi Hat6s6g honlapjan is
kdzzfiteszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6sdnek megfelel6en.

Budapest 2079. november 1.3.

a KOzb eszerzflsi Hat6s 6 g elniike
nev6ben:

dr. Kugler Tibor
f 6 oszt Alyv ezet6, kiadminyoz6
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