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DiintAs
hiriletmetty nAlkrili tdrgy aldsos elj 6rdsr6l

A Kdzbeszerz€si Hat6s6g Elntike a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapjdn meg6llapltla,
hogy a Maryar KilzitNonprofit Zrt.,mintaj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Ajdnlatk€r6)
6ltal ,,1323 darab r6di6 eszkdz 6s tartoz6kainak sz(ll7t6sa, valamint beszerel6se 48
h6napig tart6 EDR szolgilltatds nyrlj t6sa " tilr gyban indf tott

hirdetmeny ndlktlli tdw ahrts os eli 6rds i ogalapi a megalap o zott.

lndokolds

Aj6nlatk€r62018. december 18. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tdj6koztatta
a Kdzbeszerzlsi Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapj6n
hirdetrndny n6lktili tArgyalilsos elj6rdst indit ,,1323 darab rddi6 eszkdz 6s
tartozflkainak szdllit6sa, valamint beszerel6se 48 h6napig tart6 EDR szolg6ltat6s
nyiitAsa" tArgyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezdEsdnek megfelel6en tdjdkoztatta a Kozbeszerz6si
Hat6sdgot valamint csatolta a hirdetrn6ny n6lkiili tdrgyalilsos eljtuds jogalapjenak
alkalmazha t6sAgilt igazolf dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6dfls kizdr6lagos jog miatt kizfur6lag eW
meghatdrozott gazdas6$ szerepl6vel, az ajdnlattdtelre felhivott Pro-M
Professziondlis Mobilr6di6 Zrt.-vel (1707 Budapest, Szfva u. 3-5.) kothet6 meg.

A kormdnyzatt c6h1 h6l6zatokr6l sz6l6 U6/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a
tov6bbiakban: Korm. rendelet) 3. S (3) bekezd6se szerint az egys€ges digitdlis
rddi6t6vkilzl6 rcndszer (a tov6bbiakban: EDR) vonatkoz6sdban a kormdnyzatt c€ltt
lrlrk6zl€si szolg6ltat6 a Pro-M Professziondlis Mobrkildi6 Zrt.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hory a Korm. rendelet 3. mell6klete II. tilblilzata 2. pont 2.1,.

alpontja hat6lya al5 tartoz6, miniszteri j6v6ha6yds, illetve ktilOn megdllapodds
alapj6n csatlakoz6 egyedi finansziroz6sri EDR felhaszndl6nak min6siil, 6s ebb6l
kovetkez6en a szerz6d€s kizfur6lag az ajilnlaft€lre felhivott gazdasAei szerepl6vel
kdthet6 meg.
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A rendelkezdsre bocsdtott iratokb6l meg6llapfthat6, hogy Aj6nlatk6r6 r6sz6re nem
l6tezik m6s, re6lis alternativa beszerzflsi ig€nyEnek kiel6git6s6re, valamint, hogy a
verseny hidnya nem annak kdvetkezmfinye, hogy Ajdnlatk6r6 a k6zbeszerz€stArgydt
a versenyt indokolatlanul sztlkit6 m6don hatAroztameg.

A K0zbeszerzflsi Hat6s6g Eln0ke a Kbt. 189. S-a alapjan a sztiks6ges vizsgdlatokat
elv6gezte, a vizsgSlata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetrndny n6lktili tdrgyaldsos
eljtu6s jogalapj6nak megalapo zoftsdga meg6llapfthat6.

]elen d6nt6st aKbzbeszeru1siHat6s6g Eln6ke a Kdzbeszeru&iHat6s6g honlapjdn is
kilzzfiteszi a Kbt.103. S (4) bekezdEs6nek megfelel6en.
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