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Ddnt6s
hirdetmAny nelkiili tdrgy al6s o s elj drdsrOl

A Kozbeszerz€siHat6sAg Eln0ke ak1zbeszerz1sekr6lsz6I620l5.6vi CXLII. t6rv6ny
(a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n megdllapiqa,hogy a Magyar
Kilzld:t Nonprofit Zft., mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal
,,Aszf.altmar6 €s aszf.altterft6 g6pek karbantartSsa-HNT" t6rgybanindftott

hiriletmtny nllkiili tdrw aldsos eli drds i ogalapi a megalapozott.

lndokolds

Ajdnlatk6r6 2018. okt6ber 15. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn tdj6koztatta
a K0zbeszerz€si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdes b) pontja alapj6n
hirdetmdny n6lktili ttugyalilsos elj6r6st indit ,,Aszf.altmar6 6s aszfaltterft6 g€pek
karbantart6sa-HNT " t6r gyb an.

AjAntatker6 a hi6nyp6tl6si felhfv6st kdvet6en a Kbt. 103. S (1) bekezdds6nek
megfelel6 en tilj€koztatta a Kozbeszer z€si Hat6silgot, valamint csatolta a hirdetm6ny
n6lktili t6rgyal6sos elj6r6s jogalapjdnak alkalmazhat6sdg6t igazol6
dokumentumokat.

A Kbt. 98. S (2) bekezdes b) pontja szerint az ajAnlatk6r6 hirdetmEny nelktili
tdrgyal6sos elj6rdst alkalmazhat kivCteles esetbery ha a nyilt vary a meghiv6sos
eljlrAs azlrtvolt eredm6nytelen, mert az eljilr6sbannem nyfjtottak be aj6nlatotvagy
r6szv6teli jelentkez6st, vagy csak alapvet6en nem megfelel6 ajdnlatot vagy r6szv6teli
jelentkez6st nyrljtottak be, felt6ve, hogy a kilzbeszerz1s felt6telei id6kozben
l6nyegesen nem vditoztakmeg; minderr6l az aj6nlatk6r6 k6teles az Eur6pai Bizotts6g
k6r6s6re - a k6zbeszerzflsekfirt felel6s miniszteren kereszttil - taj1koztatdst adni.
Alapvet6en nem megfelel6nek kell tekinteni az ajilnlatot, ha az olyan okb6l
6rv6nytelen, amely alapj6n a szakmai ajdnlat jelent6s vSltoztat6sok n6lktil
nyilv6nval6an nem k6pes teljesiteni az ajAnlatk6r6 6Ital meghat6rozott iglnyeket 6s
k0vetelmEnyeket mfg a r6szv6teli jelentkezdst akkor kell alapvet6en nem
megfelel6nek tekinteni, ha az a 73. S (1) bekezd6s b) vagy d) pontja alapj6n
6rv6nytelen.

Ajdnlatk6r6 2078. februdr '1.4. napjiln TED 2018 /S 031,-067696lirdetm$nyszilm alatt
k€t r6szb6I 6116, nyilt kozbeszerz1si elj6rdst inditott. A jelen hirdetm6ny n6lkiili
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tdtgyalilsos elj6rdst megelSz6nyilteljtu6s els6 r6sze a Kbt. 75.S (1) bekezd6s a) pontja
alapjdn eredm6nytelen lett, tekintettel arra, hogy az eljfurds ezenrlsz€re vonatko z6art
nem nyrijtottak be ajdnlatot.

A Kozbeszerz1si Hat6s6g osszevetette a nyilt eljdrds ajdnlati felhiv6s6t 6s a
hirdetm€ny n6lkiili tdrgyalilsos elj6r6s aj6nlattEteli felhiv6s6t, valamint megvizsg6lta
a jelen eljilrdshoz kapcsol6d6 kdzbeszerz€si dokumentumokat, 6s megdllapitotta,
hogy akozbeszerz€s felt6telei id6k0zben l6nyegesen nem vdltoztak meg.

Fentiek alapj6n a Magyar Kozrit Nonprofit Zrt. jogosult a Kbt. 98. S (2) bekezd6s b)
pontj6ra hivatkozdssal hirdetmEny nElkiili tilrgyalilsos elj6rSst lefolytafiri.

A K6zbeszerz€si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiksEges vizsgillatokat
elvilgezte, avizsgllata sordn meg6llapftotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos
elj6r6s jogalapj6nak megalapozotts6ga meg6llapithat6.

felen d0nt6st aKilzbeszerz1siHat6s6g Elntlke aKozbeszerz6si Hat6sdg honlapj6n is
kdzz1teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. okt6ber 29.
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