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DAntEs

hiriletmhny ndlktili tdtgy al6s o s elj drdsrOl

A Kozbeszerzesi Hat6s6g Eln6ke aklzbeszerz1sekr1l sz6l6 2075.6vi CXLIII. torvEny (a

tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapi\a, hogy a Dr. Kenessey Albert

K6tlnin - Rendel6int1zet, mint ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal ,,Takaritisi
feladatok ellitisa" tdrgyban inditott

hiritetm^ny n^lktlli tdrgy aldsos eli drds i ogalapi a megalap o zott.

lnilokolds

Ajdnlatk6r6 2019. november 28. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tili6koztatta a

K6zbeszerzlsi Hat6silgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdds a) pontja alapj6n hirdetm6ny

n6lkiili tdrgyalfusos elj6r6st indit,,Takaritisi feladatok ellitisa" ttugyban.

Aj6nlatk6rl - a hianyp6tl6st k6vet6en - a Kbt. 103. S (1) bekezdds6nek megfelel6en

t6j6koztatta aKdzbeszerz€siHat6sdgot, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos

elj6rds jogalapj6nak alkalma zhatlsdgfut igazol6 dokumentumokat.

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

fenn6tln& tekintettel arra, hogy az Aj6nlatk1r62019/5093-225728 hirdetmEnyszdm alatt,

EKR000507062019 azonosit6val,,Takarit6si feladatok ell6t6sa" tfirgyit, Kbt. 81. S-a szerinti,

ny fJrt elj6r 6st f olytatott le (el6zm6nyelj 6r6s).

Az el6zmtnyelj6rdsban nCW aj6nlattev6 nyrijtott be ajdnlatot. Mindegyik aj6nlat

6rv6nyesnek bizonyult, azonban Aj6nlatk€r6 a Kbt. 75. $ (2) bekezdCs b) pontja alapjen

6rv6nytelenn6 nyilv6n(totta az eljtufust, mivel a benyrijtott aj6nlatok meghaladt6k a

rendelkez6sre 5116 anyagi fedezet osszeg6t.

Aj6nlatk6r6 megkiildte a megel6z6 eljdrfusdokumentumait 1sigazolta, hogy akilzbeszetzds

feltetelei id6kdzben lGnyegesen nem vdltoztak meg.
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Aj6nlatk6r6 a t6rgyal6sra meghivta a megel6z6 nyflt elj6r6s azon aj6nlattev6it, amelyek
ajfurlata nem a Kbt. 73. $ (1) bekezdds b) vary d) pontja alapjen lett Erv6nytelenek 6s

megfeleltek az elOirt formai k0vetelm6nyeknek.

A Kbt. 98. S (2) bekezd6s a) pontjdban foglalt valamennyi konjunktiv felt€tel fenndll, igy
Aj6nlatk6r6 6lhet a hirdetm6ny n6lk0li tfirgyalilsos elj6r6s inditds6nak lehet6s€g6vel a Kbt.
98. S (2) bekezd6s a) pontja szerint.

A KozbeszerzflsiHat6sdg Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat elvlgezte,
a vizsg6lata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetmEny n6lktili t6rgyal6sos elj6r6s

iogalapjdnak megalapozotts6ga megdllapithat6.

felen d0nt6st a Ktizbeszetz€si Hat6s6g Elntike a Kiizbeszerzlsi Hat6sdg honlapj6n is
kilzzflteszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2019. december 9.

a K6zb eszeruflsi Hat6sig elnOke
nev6ben:

\*{s.". :W. *, ..?: *: . K,*}L''L
dr. Kugler Tibor *

f 6oszt Alyv ezet6, kiadminyoz6
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