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Ddnt6s
hirdetmdny ndlkiili tdrgy al6s o s elj drdsrfl

A K6zbeszerzflsi Hat6s6g Elnilke akozbruszerz1selcr1l sz6l6 2015.6vi CXLIII. tiirv6ny
(a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapjdn megdllapitla, hogy a Budapesti
Corvinus Egyetem, mint ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatker6) 6ltal ,,Budapesti
Corvinus Egyetem Sz6kesfeh6rv6ri Campus rilszfire t6vh6 szolgiltatfusbeszerz€se"
tilrgyban inditott

hbiletndny ndlkiili tdw alfusos eli drds i ogalapi a megalapozolt.

lnilokolds

AjSnlatk6r6 2019. november 28. napj6n a Kbt. 103. S Q) belcczddse alapjfuntdj6koztatta a
K0zbeszerzflsiHat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S @ belcezdls c) pontjn alapjdn hirdetmEny
n6lk0li t6rgyal6sos eljdr6st indit ,,TAvhfiszolgilltatds 6s h6energia el16t6 rendszer
iizemeltet6s6nek megrendel€se" tilrgyban, valamint csatolta a hirdetmdny n6lkiili
ttu gy aIilsos elj6r6s jogalapjdnak alkalma zhat6silgfut igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerufidds kizdr6lagos iog a4delme 6s mfiszaki-technikai
saiiltossdgok miatt kizdr6lag eW meghatdrozott gazdas6$ szerepl6vel, az
ajdnlatt6telre felldvoft SZEPHO SzCteesph*ruhrt Eplrtetfenntart6 6s Hdszolgdltat6
Zrt.-vel kdthet6 meg.

Magyarorszflghelyi dnkormdnyzatair6l sz6l6 2077.6vi CLXXXIX. tiirvEny 13. S (1)
bekezdds 20. pontja alapj6n atfvh1szolgdltat6s feladat elldt6sa Sz6kesfeh€wfur Megyei
Jogrl V6ros Onkorm6 ny zatfunak feladata.

A Magyar Energetikai 6s K0zm{1-szab6lyoz6si Hivatal 2011,. jrilius 22. napjfun kelt
624/2011.. szdmihatilrozata 6s annak 2074.jrinius 24. napjdnkelt2269/201,4. sz6m1
m6dos(t6 hatlrozata alapj6n az Ajdnlatk6r6 8000 Sz6kesfeh€wfur, Budai At 43. sz6m
alatti cimen taldlhat6 dptleteinek helyszindn kiz6r6lag a SZEptl6 Zrt. rendelkezik
t6vh6szolg6ltat6i jogosults6ggal.
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Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Sz6kesfeh6w6ri

Campus6nak A 6s B 6piilet6ben m{lszaki- technikai sajdtoss6gok 6s kiztu6lagos jogok

v6delme miatt kizdr6lagaSZfiptllZrt.-velkdthet6 meg a szerz6d€s. ASZEPH6ZTt.
a t6vh6szolg6ltatdst a saj6t tulajdon6ban 6116 t6vh6- vezet6kh6l6zat haszndlatSval

v€gzi.Szdkesfeh6rv6r tertilet6n egy6b jogalany nem rendelkezik sem t6vh6szolgdltat6i

tev6kenys6gre vonatkoz6 miiktid6si enged6llyel, sem t|vh6szolg6ltat6s t6nyleges

nytij t6s6ra alkalmas v ezet6kh6l6 zattal.

A teljesit6s helyszin6n csak t6vh6vel oldhat6 meg a fiitesi szolgilltatils, az 5t6l16s m6s

fiitesi energia haszndlatdra olyan irre6lis k6tlsegt6bbletet jelentene Aj6nlatk6r6nek,

amely nem egyeztethet6 ossze agazdasilgi 6sszer{is6ggel, igy aznem tekinthet6 re6lis

alternativ6nak a megl€v6 t6vh6szolg6ltatdssal szemben.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezdsre bocs6tott iratokb6l megdllapithat6,

hogy Aj6nlatk6r6 r€sz€re nem l€tezik m6s, re5lis alternativa beszerz€si ig6ny6nek

kiel6git6s6re, valamint, hogy a verseny hidnya nem annak kdvetkezm6nye, hogy

Ajdnlatk6r6 a kozbes zerzls tfurgyfuta versenyt indokolatlanul szfkft6 m6don hatArozta

meg.

A Kozbeszerz€si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiksdges vizsgilIatokat

elvlgezte, a vizsgillata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lki.ili t6rgyal6sos

eljdr6s jogalapjdnak megalapozotts6ga megdllapithat6.

Jelen ddnt6st aK}zbeszerulsi Hat6s6g Eln0ke aKdzbeszerz€si Hat6s6g honlapjdn is

kdzz1teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s€nek megfelel6en.

Budapest 2019. december 4.

a K0zbeszetzilsi Hat6sig elntike
nevdben 6s megbizds6b6l:

dr. Kugler Tibor
f 6oszt6ly v ezet6, kiadm6nyoz 6

p.h.
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