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Ddntds
h i rd et m6ny nE kA fi td rgyo 16 sos e lj d rd sr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Elndke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se atapj5n megStlapitja, hogy a

J6zsefvdrosi Gazddlkoddsi Kdzpont Zn. (a tov5bbiakban: Aj6ntatk616) mint aj5ntatk616 dttat

,Addsvdteli szerz1dds 29 db jegykiad6 porkol6 outomltl beszerz4sdre pdnzkazetta zdrral" t6rgyban
inditott

h i rd et m 6 ny n 6 k A fi ft rgyo 16 so s e lj 6 rd s i og o lo pi o m eg o Io p ozott.

lndoko16s

AlSnlatk6r6 2017. jrJtius 6. naplSn a Kbt. 103. S (2) bekezd6se atapj6n t5j6koztatta a Kdzbeszerz6si

Hat6s5got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek c) pontia atapi6n hirdetm6ny n6tkriti tSrgyatSsos

etj6rSst indit .Addsvdteli szerzddds 29 db jegykiod6 parkol1 outomoto beszerzdsdre pdnzkozetto

zdrral" t6rgyban.

Aj6ntatk6r6 a r6sz6re 2017. i0tius t2. napi6n megkutdott hi5nyp6ttSsifetsz6tit5st kovet6en a Kbt.

103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetet6en t5j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6got, vatamint

csatolta a hirdetm6ny n6tkuti tdrgya16sos eti5rds jogalapj6nak alkalmazhat6s6g6t igazol6

dokumentumokat.

Aj5ntatk616 a hi5nyp6tl5s6ban igazotta, hogy a szerz6d6s kizS16tagos logok v6detme miatt
kizdtr6l,ag egy meghatSrozott gazdas5gi szerep[6ve[, az ailnlatt'telre felhivott Siemens Zrt.-ve[
kothet6 meg.

Aj5nlatk616 megk0ldte a Kozbeszerz6si Hat6s6g r6sz6re a Iicencigazo[5sokat, valamint a Siemens

Zrt.-nek a p6nzkazeta zirral, eltdtott jegykiad6 parkot6 automat6kra vonatkoz6 kizSr6tagoss5gi

nyilatkozat5t.

Az aj6ntatk616 igazotta, hogy a Siemens Zrt. a p|nzkazetta z{rral ettStott iegykiad6 parkol6

automat6k, mint 6n6116 szellemi atkotSs tulajdonosa.
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Meg5ttapithat6, hogy Aj6nlatk616 r6sz6re nem l6tezik m6s, re6lis alternativa beszerz6si ig6ny6nek
kiet6git6s6re, a verseny hi6nya nem annak kovetkezm6nye, hogy Aj6nlatk6r6 a kdzbeszerz6s
tSrgy6t a versenyt indokolattanul szOkit6 m6don hat6rozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapj6n a szUks6ges vizsg5tatokat elv6gezte, a

vizsg5lata sor5n meg5tlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0li t5rgyal5sos elj6r5s jogalapj6nak

megalapozotts5ga me g5ttapithat6.

Jeten ddnt6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kdzbeszerz6si Hat6s6g hontapj6n is k6zz6teszi a

103. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

Budapest, 2017. jtitius 18.
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