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DAnt4s
hiriletmtny n0lkiili tdrgy al6s o s elj 6rdsr6l

A Kozbeszerz1si Hat6s6g Elntike a kozbeszerz6sekr6L sz6l6 2075. 6vi CXLIII. tdrv6ny (a

tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapjdn meg6llapi\a,hogy a BKK Budapesti
Kiizleked6si Ktizpont Zrt., mint ajdnlatk&6 (a tov6bbiakban: Ajdnlatk6r6) 6ltal

,,El6nyomtatott tekercses kiszerel6s(i biztonsAgih6papir szelv6nyek beszerz6se jegyek

6s b6rletek helyben ttirt6n6 nyomtatisAhozll" tArgyban inditott

hiriletm&ry nllktili tdw alilsos eli 6rds i ogalapi a megalapo zott.

Inilokol6s

Aj6nlatk€r6 2018. okt6ber 22. napjfin a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn t6j6koztatta a

Kozbeszerz1si Hat6sdtgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s a) pontja alapjdn hirdetm6ny
n6lktili tdrgyal6sos elj6r6st indft,,El6nyomtatott tekercses kiszerel6s(i biztons6gi h6papir
szelv6nyekbeszerz6se jeryek 6s b6rletek helyben tiirt6n6 nyomtatisihoz ll" tilrgyban.

Ajdnlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t6j6koztatta a K0zbeszerz1si

Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n61ktili t6rgyal6sos elj6r6s jogalapj6nak

alkalmazh at6s 6g6t igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a Kbt. 85. S (2) bekezd6s6nek e) pontja szerinti el6feltdtelek
fenn6llnak, tekintettel arra, hogy az Ajdnlatk6r6 EKR000293512018 azonosit6sz6mon

,,El6nyomtatott tekercses kiszerel6sii biztonsil$ h6papir szelv6nyek beszerz6se jegyek 6s

bdrletek helyben tort6n6 nyomtat6sdhoz" tirrgy:6, Kbt. 81. S-a szerinti, nyilt elj6r6st folytatott
le. A meget6z6 eljfirilsban k6t aj6nlattev6 nyrijtott be k6zos aj6nlatot (Pdtria Nyomda Zrt.6s
a ANY Biztonsilgi Nyomda Nyrt.), melyek ajdnTatfit a Kbt. 73. S (1) bekezd6s e) pontja
alapjfin Aj6nlatker 6 6rv 6nytelenn6 nyilv6nitotta.

Aj6nlatk6r6 a fentiekre tekintettel a Kbt. 75. S (1) bekezd6s b) pontja alapj6n
eredmdnytelenn6 nyilv6nitoft,a az el6zrn6nyi elj6r6st 6s Oj, hirdetm6ny n6lk0li t6rgyal6sos
kozbeszer z6si etj6r 6st kezdemdnyezett.
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Aj6nlatk6r6 megktildte a megel6z6 eljfurfus dokumentumait €s igazolta,hogy akozbeszerz1s
feltetelei id6k6zben l6nyegesen nem v6ltoztak meg.

Ajdnlatk6r6 a Kbt. 99.5 (2) bekezdEs6nek val6 megfelel6s 6rdek6benatdrgyal6sra meghfvta
a rnegel6z6 elituils ajdnlattev6jdnek k6pvisel6j6! melynek aj6nlata nem a Kbt. 73, S (1)
bekezd6s b) vagy d) pontja szerint min6stilt 6rv6nytelennek.

A Kbt. 98. S (2) bekezd6s a) pontjdban foglalt valamennyi konjunkffv felt6tel fenrtall, igy
Aj6nlatk6r6 6lhet a hirdetm6ny n6lktilittugyalfusos elj6r6s inditds6nak lehet6s6g6vel a fbi.
98. S (2) bekezd6s a) pontja szerint.

A Kdzbeszerz€siHat6sdg Eln0ke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sziiks6gesvizsg6latokat eIv€gezte,
a vizsgillata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos elj6r6s
jogalapj6nak megalapo zoftsilga megdllapithat6.

jelen ddntest a Kdzbeszerzlsi Hat6s6g Elntike a Kozbeszerzlsi Hat6s6g honlapj6n is
kdzzfiteszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. november 5.
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