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Ddnt6s
hirdetm6ny n6k0fi tdrgyoldsos eljdr6sr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etndke o kozbeszerzdsekrill sz6l6 2015. dvi CXLlll. tdrvdny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. g (a) Oe*ezddse atapj6n me96tlapitja, hogy a HAV Zrt., aj6nlatk616 (a

tov5bbiakban: Aj5ntatk6r6) ,,Meg6llapod5s K6bSnya-Kispest Sltom5s teriilet6n m0kdd6 4
darab mozg6t6pcs6 tizemeltet6si k6lts69einek megoszt6s516l" | ,,]tiegSllapod5s Bp.
Nyugati pu. atuli6r6i6ban l6v6 3db mozg6l6pcs6 Uzemeltet6si ktitts6geinek
megoszt6s6r6l" tdrgyban i nditott

h i rd et m 6 ny n 6 I kii li td rgyo 16 so s e li 6 rd s i og a lo pi o m e g o lo poz ott.

lndokolds

AfSntatk616 2017. m6jvs 23. napjdn a Kbt. 103. g (1) bekezddse alapjdn tSj6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy a kdzszolgdltot6k k6zbeszerziseire vonotkoz6 sojdtos
kozbeszerzdsi szobdlyokr6l sz6l6 3012015. (X.27.) Korm. rendelet (o tovdbbiakbon: Korm.

rendelet) 15.9 (1) bekezdds c) pontjo atapi6n hirdetm6ny n6tk0ti tdrgyalSsos etj5rdst indit

,,l.leg6llapod6s K6b5nya-Kispest 6llom5s tertilet6n mUktid6 4 darab mozg6t6pcs6
Uzemeltet6si k6lts6geinek megosztSs5r6l" / ,,Meg5ltapod5s Bp. Nyugati pu. aluti6r6j5ban
t6v6 3db mozg616pcs6 Uzemeltet6si kdlts6geinek megoszt6s6r6l" t6rgyban.

Aj5ntatk616 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelet6en t5j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got,
valamint csatolta a hirdetm6ny n6tk0li t5rgyalSsos eti5r6s logalapj5nak alkalmazhat6s6g6t
igazot6 dokumentumokat.

A Korm. rendelet 1. S (2) bekezd6se szerint a kdzszolg6ltat6i szerz6d6sek megk6t6s6re ir6nyut6
kozbeszerz6si eljdrSsokra a Kbt. MSsodik R6sz6nek szabSlyait a Korm. rendeletben fogtalt
elt616sekkel kell atkalmazni.
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Al5ntatk616 igazolta, hogy a szerz6d6s mfiszaki-technikai sai6toss6gok miatt kiz5r6tag egy
meghat6rozott gazdas6gi szerep[6vel, a Budapesti K6zleked6si Zrt. -vet k6thet6 meg.

A mozg6t6pcs6k elhelyezked6s6re, valamint arra tekintettet. hogy a beszerz6s tSrgya a

mozg6[6pcs6k rjzemeltet6si k6tts6geinek megoszt6sa, az aiSnlatk6r6 szilm5ra nem l6tezik
re5[is alternativa beszerz6se ig6nyeinek kiet6git6s6re, valamint a verseny hi5nya nem
annak a kdvetkezm6nye, hogy a kdzbeszerz6s t6rgy5t a versenyt indokolatlanul sz0kit6
m6don hat5rozt5k meg.

A K6zbeszerz6si Hat6sdg Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj5n a sztjks6ges vizsgdlatokat elv6gezte, a

vizsgStata sor5n megdttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkuli t6rgyat5sos etj5r6s jogalapj6nak

megalapozotts5ga megdtlapithat6.

Jeten dont6st a Kdzbeszerz6si Hat6s6g Eln6ke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapl5n is k6zz6teszi
a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

Budapest, 2017. itnivs 2.
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