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Ddnt6s
hiriletm4ny nilkiili tdrgy alds o s elj 6rdsr6l

A K6zbeszerz€si Hat6s6g Eln0ke a k6zbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. t6rv6ny (a
tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapjSn megdllapitla,hogy a Nemzeti M6nesbirtok
6s TangazdasAg Zirtktu(ien M{ikttd6 R6szv6nytArsasAgrmint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban:
Ajdnlatk6r6) 6ltal ,,Mez6gazdasdgi g€pek beszetzilse 3," targyban inditott

Indokolds

Aj6nlatk6r6 2018. szeptember 26. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn tljlkoztatta a
Kozbeszerz€si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s a) pontja alapjdn hirdetm6ny
n6lkiili tfugyalilsos eljdr6st indlt,,Mez6gazd,asfug g6pek beszerz1se 3." tdrgyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en tdjdkoztatta a Kozbeszerz1si
Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6s jogalapjanak
alkalmazha t6s 6gilt igazol6 d okumentumokat.

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a KbL 85. S (2) bekezd6s6nek e) pontja szerinti el6felt6telek
fenn6llnak, tekintettel arra, hogy az Aj6nLatk6r6 EKR000292102018 azonosit6sz6mon
,,Mez6gazdasdgi g6pek beszerz€se3." tergyi,Kbt. 81. $-a szerinti ,nyiltelj6rdst folytatott le.
Amegel6z6 eljtuilsbanegy ajdnlattev6 nyrijtott be ajdnlatot (AGRO-BEKES Kereskedelmi 6s
SzoIg6ltat6 Korl6tolt Felel6ss6g{i T6rsas6g), melynek ajdnlatdt a Kbt. 73. S (1) bekezd6s e)
pontja alapj6n Aj6nlatk6r6 6rv6nytelerur6 nyilvdnltotta.

Aj6nlatk6r6 a fentiekre tekintettel a Kbt. 75. S (1) bekezdds b) pontja alapj6n
eredm6nytelenn6 nyilvdnltotta az el6zm€nyi eljdrdst €s : rj, hirdetmEny n6lktili t6rgyal6sos
kbzbeszer z6si elj6r 6st kezdem6 ny ezett.

Aj6nlatk6r6 megktildte a megel6z6 eljdrds dokumentumait 6s igazolta,hogy ak}zbeszerzls
felt6telei id6kdzben lEnyegesen nem v lltoztakmeg.
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Ajdnlatk6r6 atArgyal6sra meglrivta a megel6z6 elj6t6s ajdnlattev6j@ melynek ajdnlata nem

a Kbt. 73. S (1) bekezd6s b) vagy d) pontja szerint min6stilt 6rv6nytelennek.

A Kbt. 98. S (2) bekezdds a) pontj6ban foglalt valamennyi konjunkffv feltdtel fenn6ll, lgy

Aj6nlatk6r6 6lhet a hirdetmdny n6lkiili ttugyaTilsos elj6rds indit6s6nak lehet6s6g6vel a I(bt.

98. S (2) bekezdds a) pontja szerint.

AKdzbszerzAsiHat6sdg Eln0ke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sztiksEgesvizsgllatokat elvdgezte,

a vizsgillata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdehn6ny ndlkiili t6rgyal6sos eljtuds

j o galapj 6nak me galapo zotts6ga me g6llapithat6.

]elen dont€st a Kozbeszerz&i Hat6s6g Eln0ke a Kiizbeszerzflsi Hat6s6g hontapjdn is

kbzz1teszia l$t. 103. S (4) bekezd6s€nek megfelel6en.

Budapest, 2018. okt6ber 3.
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