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Diintis
hiriletmhny nhlkiili tdtgy aldso s etj 6rdsr6l

A Kdzbeszerz€si Hat6sdg Elnoke akdzbeszerz6sekr6l sz6l6 20ts.6vi CXLIII. torv6ny (a
tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n megallaplqa, hogy Nyirbitor V6rosOnkormdnyzata, mint ajturlatk6r6 (a tovabiiakban: Aj6nlatk€r6) eltal ,,15.000 kVA
elektromos teljesftmdny biztosi t6sa" targybaninditott

Indokol6s

Ajdnlatk6r6 2018. december 28. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjan arr6ltdjekoztatta aKdzbeszerz€siHat6s6got, r,ogy a Kbt. 98. S (2)'bekezd6s c) pontja alapj6nhirdetm6ny nelktili tdrgyalfusos eljZrast iidit ,,15.000 kVA elektromos teljesftm6nybiztosit6sa " t6r gyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt' 103' s (1) bekezd6s6nek megfelel6en t6j6koztatta a Kuzbeszerz€siHat6sdgot, valamint csatolta a hirdetrneny neiktili t6rgyal6sos elj6r6s jogalapjenakalkalmazh at6s6g6t igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk€r6 igazolta, hogy a szerz6cl€s kiz6r6lagos jogok v€delme miatt kiz6r6lag egy
Teghatalo:9tt 8lzdaslq, szerepl6vel, az 4anutiet"r" felh(vott E.oN Tisz6ntuliAramszol g6ltat6 Zrt.-vel k0thet6 meg.

Aj6nlatk€r6 el6adt+ hogy a kizar6lagos jogot a villamos energiar 6l sz6l6 2007. 6viLXXXW' tcirv6ny (vET) 76. s (t) bekezJeseielekintettet a MagyatE;;;;" Hivatal6ltal -a vET 74'- 79' S alapjan - kiadott miikod6si enged6ly alapozzameg, melyet aj6nlatk6r6rendelkez6sre bocsdtott.

fitd:'l,u-t6 igazolta, hog-y Nyirbdtor kozigazgatLsi tertilet6n az E.oN Tisz6ntrlliAramhal6zattzrt' az a teriileti szolg67tat6, meiy t:i"iotugosan jogosutt rrittu-os energiah6l6zatt csatlakozd si szeru(rdes meikotesere.

Meg6llapfthat6, hogy Ajanlatkerl rlszlrenem ldtezik mds, realis alternativa beszerz.siig6ny6nek kiet6git6s6re, a verseny hidnya nem annak kovetkezmenye, hogy Aj6nlatk6r6akozbeszerz1s tatgyatu ltutr"ryi indokolatlanul sz{ikft6 m6don hataroztameg.
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Fentiek alapj6n a Magyar Nemzeti Vagyonkezel6Zrt.e t6rgybaniogosult a Kbt. 98. S (2)

bekezd6s c) pontj6ra hivatkoz6ssal hirdetrn6ny n6lkiili t6rgyal6sos elj6rdst lefolytatni.

A Ktizbeszerz|si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiks€ges vizsgdlatokat

elv1gezte, a vizsgilTata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetnEny n6lkiiLli tdrgyaldsos

eli6rds jogalapi6nak megalapo zottsilgameg6llapithat6.

felen d6nt€st aK1zbeszerz€si Hat6s6g Eln6ke a K0zbeszerz6si Hat6s6g honlapjdn is

kdzzlteszi a Kbt.103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en'

Budapest, 2019. ianu6r 11.

Rig6
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