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Ddnt€s
h i rd et m6ny n 6 lkii Ii td rgyo ldsos e lj 6 rdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Elnoke o kozbeszerzdsekrfll sz6l6 2015. ivi CXLlll. torudny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. I (4) bekezddse alapjSn megdtlapitla, hogy a F6v5rosi Vizmfivek Zrt.
aj5ntatk6r6 (a tov5bbiakban: Aj5ntatk6r6) 6ttat 'Budopest XVl. kerjlet Georgino utcoi (Viddm vdsdr
utco - Meszes utco kozottJ vizvezetdk rekonstrukci6" t6rgyban inditott

hirdetmdny nEkAIi firgyaldsos elidrds iogolopio megalopozott.

lndoko16s

AjSntatk6r6 20t7. m6ius 24. napjln o Kbt. 103. S (1) bekezddse atapj6n t6j6koztatta a

Kdzbeszerz6si Hat6s6got, hogy o kozszolgdltot6k kozbeszerzdseire vonotkoz6 sojdtos
k1zbeszerzdsi szobdlyokr6t sz6l6 259/2011 (X\1.22.) Korm. rendelet (a tovSbbiakban: Korm.

rendelet) 11. I U bekezdds d) pontjo alapj5n hirdetm6ny n6tkuli t5rgyat5sos etj6rSst inditott
"Budopest XVl. ker1let Georgino utcoi (Viddm vdsdr utco - Meszes utco kozottJ vfzvezetdk

re kon st ru kc i 6" tdtrgyban.

Ajdntatk616 a 16sz6re 2077. m6ivs 31, napj6n megk0ld6tt hi5nyp6t15si fethiv6st kdvet6en a Kbt.

103. S (1) bekezd6s6nek megfetet6en tSj6koztatta a Kdzbeszerz6,si Hat6sSgot, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6tkuti t6rgyatSsos etj5r6s jogatapj5nak alkalmazhat6sdgSt igazot6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 a hirdetm6ny n6tkuti t5rgyat6sos ell6r6s megindftdsSr a Korm. rendelet 11. g (1)
bekezdds d) pontjdbon foglaltakra alapozta, amely szerint ,oz ojdnlotkdrd hirdetminy ndkAfi
tdrgyoldsos eljdrdst okkor olkolmozhat, ho o szerz6ddst o Kbt. XlV. Fejezete szerinti valamely
e lj d rd s b o n m e g kotott k e ret m eg d I lo pod d s o lo pj d n kdt i" .

Aliinlatk6r6 a Kbt. M6sodik r6sz XlV. fejezete szerinti keretmeg5ttapodSs megkot6s6re i16nyu16,

nyilt etj6r5st folytatott le. Az etj6rds els6 r6sze tekintet6ben aj5ntatk616 tizenh6rom nyertes
aj6ntattev6vel kotott keretmeg5tlapod5st. Aj6ntatk616 ennek a keretmeg5ttapod5sos elj5r5snak a

m6sodik szakasz5ban inditotta hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyalSsos elj6r5s5t. AjSntatk616 az

ajSnlatt6teti fethivSst a Korm. rendelet 16. 6 @ bekezd6se atapj5n a keretmeg6tlapod6st kdtdtt
aj5ntattev6knek kutdte meg.
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A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. 9-a atapj5n a sz0ks6ges vizsgdlatokat elv6gezte,
amely so16n megdllapitotta, hogy a Korm. rendelet a jelen klzbeszerzlsi eljdr6sban atkalmazhat6,
6s ezzel a hirdetm6ny n6tk0ti t5rgya[5sos etjdr5s jogatapj6nak megalapozotts6ga megdttapithat6.

Jelen d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6sdg Elnoke a K6zbeszerz6si Hat6s6g hontapjdn is kozz6teszi a

103. S (4) bekezd6s6nek megfelet6en.

Budapest, 2017. j0nius 6.
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