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DdntAs
hiriletmhny nhlkrili tdrgy alds o s eli dr6sr6l

A Kozbeszerzlsi Hat6sdg Eln6ke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapjdn meg6llapitja, hogy a
MAVIR Zrt. mint ajanlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal ,Arntnoezetd 6s

o 4ddaezetd so drony ok szdllltdsa" tilrgyban inditott

hirdettnena nelktili thrgu aldsos eli ArAs i ogalapi a ffiegalaP ozott.

lnilokolds

Aj6nlatk6r6 2079. december 17. napjAn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn t6j6koztatta a

K6zbeszerzlsi Hat6s6got, hogy a klzszolg6ltatOk kdzbeszerz*sete vonatkoz6 sajdtos

k1zbeszerzlsi szabillyokr6l sz6\6 307 /2015. (X.27.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Korm.

rendelet) 15. S (1) bekezdes a) pontja atapj6n hirdetmdny n6lktili tdtgyalilsos eljdrds

keret6ben ,,Aramaezetd 6s a6dfuezet6 sodronyok szdllttdsa" tilrgytt k}zbeszerzflsi eLi6r6st

inditott.

Aj6nlatk6r6 - a rlszlre megkiildtitt hi6nyp6tlSsi felhivdst k0vet6en - a Kbt' 103. S (1)

bekezd6s6nek megfelel6en tdj6koztatta a Kbzbeszerzlsi Hat6s6go! valamint csatolta a

hirdetm6ny nelktili tfurgyalfusos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6silgilt igazol6

dokumentumokat.

Aj6nlatk6r 6igazo1ta,hogy a Korm. rendelet 15. S (1) bekezd€s a) pontja szerinti el6felt6telek

fenn6llnak, t&intettel aia,hogy az Aj6nlatk6r6 a TED 2019 / 5179437226 szdmrt' felhiv6ssal

2019. szeptember 17. napjfun megjelent ,,Aram- 6s v6d6vezet6 sodronyok sz6llit6sa" tdrgytt,

Zr6szb6lill6, a 907/2075. (X.27.) Korm. rendelet szerinti nyilt elj6rdst kezdem6nyezett. A

megel1z1nyflt elj6rds masodik rtszetekintet6ben - ,,G0nyii-Bicske 400 kV-os 6s Gtinyii-OH-

B6s 400 kV-os t6vvezet6ki csatlakozdsokhoz sztiks6ges 6ramvezet6 6s v€d6vezet6

sodronyok szdlL{tdsa" tdrgyban- nem 6rkezett aj6nlat.

Aj6nlatk6r6 a fentiekre tekintettel a m6sodik r6szt a Kbt. 75. S (1) bekezd6s a) pontja alapj6n

eredmenytelenn6 nyilv6nitotta, 6s hirdetm6ny n6lkiiti t6rgyal6sos kozbeszerzflsi elj6r6st

kezdem€nvezett.

1026 Budapest, Riad6 u.5. . 1525 Pf. 166. o Tel.: +36 I 882 85 O0 . kapcsolat@kt.hu r www.kozbeszerzes.hu



Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy az el6zm6nyeljdr6s m6sodik t€sze az€rt volt eredm6nytelen,
mert nem ny0jtottak be aj6nlatot. Aj6nlatk6r6 megki.lldte a megel6z6 eljeres
dokumentumait 6s igazolta, hogy a kozbeszerzls felt6telei id6ktizben ldnyegesen nem
vdltoztak meg.

Ajdnlatk6r6 eleget tett a Korm. rendelet 16. S (3) bekezd6sdnek, 6s h6rom ajdnlattev 6r6sz€re
ktiLldte meg az aj6nlatt6teli felhfv6st.

A Korm. rendelet 15. S (1) bekezdds a) pontjdban foglalt valamennyi konjunktiv felt€tel

fenn6ll, lgy Ajdnlatk6r6 €lhet a hirdetm6ny n6lkii1i tfurgyalfusos eljdris indit6s6nak
lehet6s€g6vel a Korm. rendelet 15. S (1) bekezd€s a) pontja szerint.

A Kozbeszev.€siHat6sdg Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiks6ges vizsgdlatokat elvlgezte,
a vizsgillata sordn meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sor 

"ryaratjogalapj6nak megalapozottsdga meg6llapfthat6.

|elen ddntest a Kozbeszerz€si Hat6s6g Elniike a Kozbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is
kdzzfiteszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6sdnek megfelel6en.

Budapest, 2020. janu6r 6.

a Ktizbeszerz6si Hat6sig eln0ke
nev6ben 6s megb1zds6b6l:

1*g,.*9S...d.,..** k r.-r^i
dr. Kugler Tibor /r.-
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