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Ddnt6s
hirdetmdny ndkUli 6rgyoldsos eljdrdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etndke a kdzbeszerzdsekr1l sz6l6 2015. 6vi CXL\ll. t1rudny (a tovSbbiakban: Kbt.)
103. S (4) bekezd6se atapj5n meg6llapitja, hogy a Btintetds-vEgrehojtds 0rszdgos Poroncsnoksdga, minl
afdntatk6r6 (a tov5OOiakban: Aj6ntatk616) 

"Vdllolkozdsi szerzddds 3 db 500 f6, volomint 1 db I 000 16
elltdlt fogvotortott belogoddsdro olkolmos tjbtintetds-vdgrehojtdsi int6zet kivitelezdse teruezdssel
egy0ft 4 rcljesftesi helyszinen, 4 rdszojdnloti kdrben" tdrgyban inditott

hirdetmEnv ndlkiili tdrgyoldsos eljdrds iogaloojo megolooozott.

Indokolds

Aj5ntatk6r6 2017. l0lius 3. napi5n a Kbt. 103. S (U bekezd6se atapjdn t5j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sdgot,
hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek a) pontla atapi5n hirdetm6ny n6tkuti t5rgyal5sos etj5r5st indit

"Vdllolkozdsi szerz6dds 3 db 500 f6, volomint 1 db 1 000 16 elit6lt fogvotortott befogoddsdra olkalmas
ijbhntetds-vdgrehojtdsi intdzet kivitelezdse teruezdssel egyitt 4 teljesftdsi helyszfnen,4 rdszojdnloti kdrben"
targyban.

Aj6ntatk6r6 a r6sz6re megk0lddtt hidnyp6tt5si fethivdst k6vet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfetet6en
t6i6koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tkuti t6rgyat6sos etj5r6s

iogatapiSnak atkalmazhat6sSg5t igazot6 dokumentumokat, illetve a Kbt. e16ir6sainak megfetel6en
m6dositotta az aj5ntatt6teli f elhiv6st.

Aj5ntatk6r6 igazotta, hogy a Kbt. 85. S (2) bekezd6s6nek e) pontia szerinti el6felt6tetek fenndttnak, mety
alapi6n aj5nlatk6r6 t6rgyat5sos etj6r6st atkalmazhat, ha meget6z6teg a nyltt vagy meghiv6sos elj5r6s a 75. 5
(2) bekezd6s b) pontia alapiin az6fi lett eredm6nyteten, mefi az elj5r6sban beny0itott minden aj6nlat
meghatadta az aj6ntatk616 rendelkez6s6re 5116 anyagi fedezet 6sszeg6t.

A hi6nyp6tt6s teliesit6se sorSn rendelkez6sre bocsStott iratokb6t megdtlapithat6, hogy a kozbeszerz6s
felt6tetei id6kOzben l6nyegesen nem v6ltoztak meg.

Al5ntatk6r6 igazolta, hogy a t5rgyat6sra meghivta a megel6z6 ell6r5s mindazon 6s csak azon aj5nlattev6it,
amelyek aj5nlata nem a 73. S (1) bekezd6s b) vagy d) pontia atapl5n 6rv6nyteten 6s az al5nlatuk megfetett az
e16irt formai kovetelm6nyeknek.

Az af6nlatk6r6 a Kbt. 70. S [1) bekezd6se atapl6n elv6gezte azaiinlatok bir6tat6t. Az eredm6nyteten etj5r5sra
tekintettet az ai6nlatkbr6 6thet a hirdetm6ny n6lkrjli tdrgyat6sos etj5r6s indit6s6nak lehet6s6g6vet a 98. S (2)

bekezd6s a) pontla szerint.
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A Kozbeszerz6si Hat6sdg Etnoke a Kbt. 189. S-a atapjdn a szuks6ges vizsg6latokat elv6gezte, a vizsg5lata
so16n meg6[tapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti t6rgyat5sos etj6r5s jogalapl5nak megatapozotts5ga
meg6ttapithat6.

Je[en dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke aKozbeszerz6si Hat6s6g hontapj6n is kozz6teszi a 103. S (aJ

bekezd6s6nek megfelel6en. I
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