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Ddnt6s
hirdetmhny nhlkiili tdrgy al6s o s eli 6rdsr6l

A Kozbeszerz€si Hat6s6g Elndke aklzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. torv6ny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapitja, hogy a Velekey

Szerelv€nyryArt6 Kft., mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6rQ eltal ,,Ipari fiber
l6zewAg6 g6p, tandem 6lhajlit6 g6p 6s mobil 6lhaitit6 robotg6p beszerzilse" tdrgyban
inditott

hiriletmdnlt ndlkiili tdw alds os eli 6rds i ogalapi a megala? ozott.

lndokolils

Aj6nlatk6r6 2018. okt6ber 17. napjfun a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6ntiljdkoztatta a
Kozbeszerzlsi Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd€s a) pontja alapjdn hirdetm6ny
n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6st indit,,Ipari fiber l€zewAg0 g6p, tandem 6lhailit6 g0p 6s mobil
6lhaj lit6 robotg6p beszerzilse" t6r gyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t6j6koztafta a Kdzbeszerzflsi

Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lktili t6rgyaL6sos elj6r6s jogalapj6nak

alkalmazha t6s 6gilt igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hory a Kbt. 85. S (2) bekezd6s6nek e) pontja szerinti elOfeltetelek

fenndllnak, tekintettelarra,hogy az Aj6nlatk6r62078.6prilis 72-6ninditott, TED2078/5074-
L63978 szilmi aj6nlati fellfv6s k1zzlt€teI€vel ,,Ipari fiber l€zewdg6 g6p, tandem 6lhajlit6

g6p 6s mobil 6lhajlit6 robotg6p beszerz1se" t6rgyi, Kbt. 81. S-a szerinti, nyilt elj6rdst

folytatott le. A megel6z6 eljdrAsban k6t ajdnlattev6 nyrljtott be ajdnlatot (InTec Mdrnoki Kft.
6s a Bystronic Austria GmbH.), melyek aj6nlatait a szakmai aj6nlatok nem megfelel6ss6ge

miatt a Kbt. 73. S (1) bekezd6s e) pontja alapj6n Aj6nlatk6r6 €w1nytelenn6 nyilv6nftofta(az

ajdnlatok egyebekben megfeleltek a formai kovetelm6nyeknek).

1026 Budapest, Riad6 u. 5. r 1525 Pf. 166. r Tel.: +36 1 882 85 00 . kapcsolat@kt.hu r www'kozbeszerzes.hu



Ajdnlatk6r6 a fentiekre tekintettel a Kbt. 75. S (1) bekezd6s b) pontja alapjhn
eredm6nytelenn6 nyilvdnitotta az el6zm6nyi elj6rdst 6s ij, hirdetm6ny n6lkiili targyahsos
klzbeszer z6si eljdr 6st kezdem6nyezett.

Aj6nlatk6r6 megktildte a megel6z6 eljfurdsdokumentumait 6s igazolta,hogy ak1zbeszerz1s
felt6telei id6kozben l6nyegesen nem vdltoztak meg.

Aj6nlatk6r6 a t6rgyaldsra meghfvta a megel6z6 elj6r6s ajdnlattev6i! melyek aj6ntata nem a
Kbt.73. S (1) bekezdes b) vaw d) pontja szerint min6stilt 6rv6nytelennek.

A Kbt. 98. S (2) bekezd€s a) pontj6ban foglalt valamennyi konjunktfv felt6tel fenn6ll, igy
AjSnlatk6r6 6lhet a hirdetm6ny ndlktili t6rgyal6sos elj6rds indit6s6nak lehet6s6g6vel 
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Kb|

98. S (2) bekezd6s a) pontja szerint.

A KozbeszetzlsiHat6sdg Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiksege svizsgillatokat elv1gezte,a vizsgillah sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetmeny nelktili t6rgyal6so, 
"ty*a,jo galapjilnak me galap oz otts6 ga me gdllapithat6.

Jelen dontest a Kozbeszerzlsi Hat6s6g Elnoke a Kozbeszerzlsi Hat6s6g honlapjdn is
kozz1teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. november 5.
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