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Ddntds

hirdetmAny nLlkiili tdrgy alilsos elj 6rdsr6l

A Kozbeszerzflsi Hat6s6g Elnoke akozbeszerz€sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. torvdny
(a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (a) bekezd1se alapjdn meg6llapftja, hogy a Magyar
Ftildgiztirol6 Zft., mint aj6nlatk€r6 (a tov6bbiakban: AjAnlatker6) 6ltal
,,Vizlikviddlisi szolg AltatAs-2019" tlr gyban indftott

hiriletmhnlt ntlkiili t6rw alilsos eli drds i ogalapj a megalap o zott.

lnilokolds

Aj6nlatk6r6 2019. december 30. napjdn a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6sei alapjdn
tfijlkoztatta a Kozbeszerz€si Hat6s6got, hogy a kozszolg6ltat6k kozbeszerz6seire
vonatkoz6 saj6tos kozbeszerzlsi szabitlyokr6l sz6l6 307 /2015. (X.27.) Korm. rendelet
(a tov6bbiakban: Kr.) 15. S (1) bekezd6s c) pontja alapj6n hirdetm6ny n6lkiili
t6r gy ald s os elj 6r6st indit,,V izl ikv iddl6s i szolg6ltatds -2019 " t6r gyb an.

Ajdnlatk6r6 - hi6nyp6tl6si felhiv6st kovet6en - a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6seinek
megfelel6en tilj€koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny
n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6s jogalapjdnak alkalmazhat6s6g6tigazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6igazolta, hogy aszerzld€s mtiszaki-technikai saj6toss6gok miattkizdr6lag
egy meghatinozotr gazdasilgi szerepl6vel, az aj6nlatt6telre felhfvott MOL Magyar
Olaj- 6s G6zipari Nyilv6nosan Miikod6 R6szvdnyt6rsasilggal (a tovdbbiakban: MOL
Nyrt.)k0thet6 meg.

Aj6nlatk6r6 elSadta, hogy a felszin alatti vizek v6delm6r6l sz6l6 219/2004. (VII. 21.)

Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm6nyrendelet) 9. S (6) bekezd6s b) pontja
6rtelm6ben a kitermelt felszin alatti vizek lryarrazon vagy azonos c6lra haszn6lt
r6tegbe tort6n6 visszajuttat6sa szi.iks6ges. Aj6nlatk€r6 el1adta tovdbb6, hogy a

rltegvizvisszasajtolAsakizfur6lagngy tort6nhet, hogy a visszasajtoltviznem tartalmaz
a kitermelt vizt1l elt6r6 anyagot 6s nem okoz kedvez6tlen min6s6gvdltoz6st. A
Korm6nyrendelet el6ir6sai szerint a teriiletileg illet€kes kdrnyezetvCdelmi hat6s6g
6ltal ki6llitott hat6s6gi (vizjogi) enged6lyek sztiks6gesek a vizlikvid6l6si tev6kenys6g
v6gz6s1hez, melyekkel - az ajAnlatk€r6 6ltal rizemeltetett foldg6ztdrol6k viztesteit
6rint6 kutakra - jelenleg kiz6r6laga MOL Nyrt. rendelkezik.

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy az i,|rtala i.izemeltetett fdldgdzt6rol6kkal kapcsolatban
kiztu 6Iag a MOL N yrt. rend elke z ik e gy r6sz r 6l a v izlikv id it6si tev 6keny s €g v €gz1sflhez
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sztiks6ges, hat1lyos vfzjogi enged6lyekkel, milsr€szr1l vizbesajtol6sra alkalmas
kutakkal 6s technol 6gi5v al.

A re6lis alternat(va hidnya kor6ben Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a Korm6nyrendelet
kiz6r6lag vfubesajtol6sos technol6gia alkalmazilsilt teszi lehet6v€, m6s rendszer nem
alkalmazhat6.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezlsre bocsdtott iratokb6l meg6llapithat6,
hogy Aj6nlatk6r6 r€sz€re nem ldtezik m6s, re6lis alternativa beszerzlsi ig6ny6nek
kiel€$t6s6re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kovetkezm1nye, hogy
Aj6nlatk6r6 a kozbeszerz€stilrgyilta versenyt indokolatlanul szfikit1m6don hatfurozta
meg.

A Kozbeszerz1si Hat6s6g Elnoke a Kbt. L89. S-a alapj6n a szi.iksdges vizsg6latokat
elv€gezte, a vizsgillata sor6n meg6llapftotta, hogy a hirdetm6ny n€lktili tSrgyal6sos
elj6r 6s jogalapj6nak megala pozottsdga megdllapithat6.

Jelen ddnt6st a Kozbeszerz€si Hat6sdg Elndke az Elektronikus Kdzbeszerz1si
Rendszerben 6s a Kozbeszerz1si Hat6sdg honlapj6n is kdzz€teszi.

Budapest, 2020. janudr 10.

a Kdzb eszerzilsi Hat6s6g elndke
nev€ben 6s megbtu 6s6b6l:

?f&"'.-+*. . r{:.,. fiS furar-.-
Rakovitsn6 dr. Szini Katalin

f6oszt6lyvezet6-helyettes, kiadm6nyoz6
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