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DOntds
hirdetmdny ndlkiiti tdrgyatdsos eljdrdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Elnoke a kdzbeszerzdsekr6t sz6t6 2015. 6vi CXL\tt. t1ruiny (a tovdbbiakban: Kbt.)
103. S (4) bekezd6se atapidn meg6tlapitja, hogy a BiintetAs-vdgrehajtds hrszdgos poroncsnoksdgo,
mint aidntatk6r6 {a tov5uoiakban: Al6ntatk6r6) ,,Vdllolkozdsi szerzddds 4 db 500 16 etitatt logvototton
belogoddsdro olkalmos ijbiintetds-vdgrehajtdsi intdzet kivitelezdse tentez6sset egyitn 4 rctjesit1si
helyszinen, 4 rdszojdnloti k6rben" t5rgyban inditott

hirdetmdnv ndk0fi firgvalilsos elifiros iogotopio megolopozott.

lndoko16s

Ai5ntatk6r6 2017. i0tius 3. napjdn a Kbt.103. S (1) bekezrl6se alapj5n t6i6koztatra a Kozbeszerz6si
Hat6sSgot, hogy a Kbr. 98. 5-a (Z) bekezd6s6nek a) pontja atapl6n hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyat6sos elj5r5st
indit "Vdllolkozdsi szerzddds 4 db 500 fd elitdlt fogvotortott befogaddsdro olkatmos Ajb7ntetds-vdgrehajtdsi
intdzet kivitelezdse teruezdssel egytitt 4 tetjesitdsi helyszinen, 4 rdszajdntoti k6rben" tdrgybon.

AjSntatk6r6 a r6sz6re megkritd6tt hiSnyp6ttdsi fethiv6st k0vet6en a Kbt.103. S (1) bekezd6s6nek
megfetet6en t6i6koztatta a KOzbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tk0ti ti6rgyaldsos
eli5r5s iogalapidnak alkatmazhat6s6g6t igazot6 dokumentumokat, ittetve a Kbt. el6ir6sainak megfelel6en
m6dositotta az aj6nlatt6teti f ethiv6st.

Al6nlatk6r6 igazotta, hogy a Kbt. 85. S (2) bekezd6s6nek e) pontia szerinti et6fett6tetek fennd[nak, mely
9!?pFn aj6ntatk6r6 tSrgyat5sos eliSr5st atkalmazhat, rra megei6z6[eg a nyitt vagy meghiviisos etl5rds a 75. S(2) bekezd6s b) pontia alapi6n az6rt lett eredm6nyteten, mrrt az'et;arasua-n oen-yrilton mlnoen ajdnlat
me gha ladta az ai6nlatk6r6 rendelkez6s6re 6116 anya g i f edezet ossze g6t.

A hi6nyp6tt5s tetiesit6se sor6n rendetkez6sre bocs5tott iratokb6t meg6ltapithat6, hogy a kozbeszerz6s
fett6telei id6kozben l6nyegesen nem v5ttoztak meg.

AiSnlatk6r6 igazotta, hogy a tdrgyatdsra meghivta a mege16z6 ell6rds mindazon 6s csak azon al6ntattev6it,
amelyek aj5nlata nem a 73. S (1) bekezd6s b) vagy ct) pontja alapiirn 6rv6nyteten 6s az aldntatuk megfetett az
e16irt formai kovetelm6nyeknek.

Az ai6ntatk6r6 a Kbt. 70. S (1) bekezd6se ataplSn elv6gezte az ajdntatok bir5tatdt. Az eredm6nyteten
eti5rilsra tekintettel az ai6nlatk6r6 6thet a hirdetm6ny n6tk0li trirgyal6sos elf6rSs inditSsSnak lehet6s6g6vet
a 98. S (2) bekezd6s a) pontia szerint.
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A K6zbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapiSn a sz0ks6ges vizsg6latokat elv6gezte, a vizsg5lata

so16n meg6ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyat5sos etl515s jogalap16nak megalapozottsdga

meg5ttapithato.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a K6zbeszerz6si Hat6s5g hontapj6n is kozz6teszi a 103. S (a)

bekezd6s6nek megf ete16en.

Budapest, 2017. j.tius 18. 
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