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A Kozbeszerz6si Hat6sdg Eln6ke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se atapjSn meg5tlapitla, hogy az Emberi
Er6forr6sok Miniszt6riuma, mint ai6ntatk616 (a tovdbbiakban: Aj5nlatk616) 5ttat ,2077. 6vi
olt6onyogok beszerzdse oddsvdteli szerz6dds keretdben" t5rgyban inditott

h i rd et m 6 ny n 6 lk ii li t d rgyo ld s o s e li 6 rd s i o g a la pi o m e g o lo p ozon.

lndoko16s

AfSntatk6r6 20L7. augvsztus 3. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapi5n t6i6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6sSgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s b) pontla alapjiln hirdetm6ny n6lkuti

tdrgyat6sos elj6rSst indit ,^2077. 6vi olt6onyogok beszerzEse oddsvdteli szerzddds
keretEben" tSrgyban.

AlSntatk6r6 a r6sz6re 2017. augusztus 9. napj5n megkritd6tt hi5nyp6tt5si fethivdst kovet6en Kbt.

103. S (1) bekezO6s6nek megfetet6en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sSgot, valamint csatolta a

hirdetm6ny n6tk0li t5rgya[5sos elj5rds jogataplSnak alkalmazhat6s6gdt igazot6 dokumentumokat.

A Kbt. 98. S (2) bekezO6s b) pontia szerint az ai6nlatk6r6 hirdetm6ny n6tkriti tSrgyat6sos etl5r5st

atkalmazhat kiv6teles esetben, ha a nyilt vagy a meghiv6sos etj6r6s az6rt volt eredm6nytelen, mert
az etj6r5sban nem ny0jtottak be ajSntatot vagy r6szv6teti letentkez6st, vagy csak alapvet6en nem

megfetet6 aj6ntatot vagy r6szv6teli ielentkez6st ny6jtottak be, felt6ve, hogy a kozbeszerz6s

fett6tetei id6kozben l6nyegesen nem v5ltoztak meg; minderr6l az aj5nlatk6r6 kotetes azEuropai
Bizotts5g k6r6s6re - a kozbeszerz6sek6rt fetet6s miniszteren keresztti[ - t5j6koztat5st adni.

Alapvet6en nem megfelel6nek ketl tekinteni az aj5ntatot, ha az otyan okb6l 6rv6nytelen, amely

alaplSn a szakmai alSntat lelent6s vSttoztat6sok n6tk0l nyilv6nval6an nem k6pes tetiesiteni az

aj5nlatk616 6ttat meghat5rozott ig6nyeket 6s kovetelm6nyeket, mig a r6szv6teli ielentkez6st akkor
kellalapvet6en nem megfetel6nek tekinteni, haaza 73. S (1) bekezd6s b)vagy d/ pontia atapj5n

6rv6nytelen.
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A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etndke megvizsgdlta a jelen hirdetm6ny n6tkrili t5rgyatSsos elj6r6st
meget6z6 nyitt eli6r6sban kozz6tett osszegez6st, 6s megdttapitotta, hogy a ko16bbi elj6r5s 5. 6s 6.

r6sze az6rt lett eredm6nytelen, mert az aj5ntatt6teti hat6rid6 tejdrtdig nem nyrijtottak be alSntatot.

AiSntatk6r6 az eredm6nytelen r6szek vonatkoz6s5ban inditotta meg a jelen hirdetm6ny n6tk0li
t5rgyat6sos etj516st.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke dsszevetette a nyilt etjSrSs aj6ntati felhivSs6t 6s a hirdetm6ny
n6tkirli tdrgyal6sos etj5rds aidntatt6teti fethiv5sdt, valamint megvizsg5tta a jeten etj6r5shoz
kapcsot6d6 kozbeszerz6si dokumentumokat, 6s megSttapitotta, hogy a kozbeszerz6s fett6tetei
id6kozben [6nyegesen nem v6ltoztak meg.

Fentiek atapjSn az Emberi Er6forrdsok Miniszt6riuma jogosult Kbt. 98. S (2) Oet<ezO6s b) pontjdra
h ivatkoz6ssat hirdetm6ny n6tkriti t6rgyat6sos eljdr5st tef otytatni.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. S-a ataplSn a szuks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a
vizsg5lata sor5n meg6tlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkriti tdrgyat5sos elj6r5s jogatapjdnak
megalapozotts5ga meg5ttapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Elnoke a Kozbeszerz6si Hat6s5g hontapj6n is k6zz6teszi a

Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

Budapest, 2017. augusztus 17.
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