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hirdetmdny ndlkiili tdrgyoldsos eljdrdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Elnoke o kozbeszerzdsekr6l sz6t6 2015. 6vi CXL\tt. torvdny (a

tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (l) Oefezddse ataplSn meg6tlapitja, hogy a F6v6rosi G6zmfivek Zrt.
(t08t auoapest, ll. Jdnos P6l p6pa t6r 20.) (a tov6bbiakban: Aj5ntatk616) Sttal "lnlormotikoi
eszkdzdk 6s szoftverek beszerzdse" llrgyban inditott

hirdetmdny ndlkiili tdrgyaldsos elifirds iogotopjo megolopozott.

lndokolds

AiSntatk616 a kdzszolg6ltat6k k6zbeszerz6seire vonatkoz6 saj6tos k6zbeszerz6si
szab6lyokr6t sz6l6 3O712075. (X. Zl. ) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Korm. rendetet) 17. S
(2) bekezd6se atapj5n, figyelemmet a Kbt. 103. S (1) bekezo6s6re t5j6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s6got, hogy a Korm. rendetet 15. S (2) bekezd6s c) pontta atapjdn hirdetm6ny n6lkrjti
tSrgyat5sos etj5r5st indit"lnlormatikoi eszkhzdk 6s szoftverek beszerzEse" tdrgyban.

Ajdnlatk6r6 a r6sz6re 2017. szeptember 12. napi(tn megkuld6tt hi6nyp6tt6si felhiv5st kovet6en a
Kbt' 103. S (1) bekezd6s6nek megfetet6en t6l6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6got, vatamint
csatolta a hirdetm6ny n6lkrjti t6rgya16sos etlri16s jogalapj5nak atkalmazhat6s6gdt igazot6
dokumentumokat.

A Kdzbeszerz6si Hat6sdgnak megk0ldott dokumentumokb6t meg6ltapithat6, hogy Ajdntatk616hoz
Srubeszerz6sre vonatkoz6an 6rkezett a KAF K6zponti Adatgy0lt6 6s Fetdotgoz6 Zrt. (a
tovdbbiakban: KAF Zrt.) 6rt6kesft6si felal5nl6sa.

Az aiSnlatk6r6 Sttat k6rt k6t szak6rt6i v6tem6nyb6t meg5ttapithat6, hogy a KAF Zrt. 6rt6kesit6si
felal5nl6sa kiv6telesen kedvez6 felt6teteket tartalmaz a piaci 6rainoz k6pest 16nyegesen
alacsonyabb 5ron. A KAF Zrt. 6rt6kesit6sifelaj5ntSsa szerint azajilnlat rovid ideig dtt csak fenn, a
Kbt' 49. S {1) bekezd6s6ben meghat5rozott etj6r5stipusok hat5ridei a rendelkez6sre dll6 id6 alatt
nem [enn6nek tarthat6ak.
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Aj6ntatk616 igazotta, hogy a kedvez6 fett6tetekr6l va[6 tudom5sszerz6st k6vet6en hatad6ktatanut
ai6ntatt6teti felhivSst kutddtt a kedvez6 fett6teteket fetaj5nt6nak 6s m6g k6t ai6ntattev6nek.

A Kdzbeszerz6si Hat6s5g rendetkez6s6re bocs6tott dokumentumokb6t meg6ltapithat6, hogy

Ai6ntatk6r6 ieten etj5rSs t5rgy5t k6pez65rubeszerz6se eset6ben a beszerz6s kiv6telesen kedvez6

felt6tetei csak rovid ideig 5ltnak fenn, 6s az ellenszolg6ltat5s a piaci 5rakhoz k6pest t6nyegesen

atacsonyabb, tov6bb5 e kedvez6 felt6telek ig6nybev6tele m6s eti5r5s alkatmaz5sa eseten

meghi0sulna.

Fentiekb6t, vatamint a rendelkez6sre bocs5tott iratokb6t meg6ttapithat6, hogy ieten etiSrds

iogalapia fenndtl.

A Kozbeszerz6si Hat6sSg Etn6ke a Kbt. 189. S-a alapj5n a szuks6ges vizsg6[atokat etv6gezte, a

vizsg5tata sor6n meg5ltapitotta, hogy a hirdetmEny n6lktiti tdrgyat6sos eti5r6s iogatapi5nak
megalapozotts6ga meg5ltapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6sdg Etn6ke a K6zbeszerz6si Hat6s6g honlapj5n is kdzz6teszi a

Kbt. 103. S (4)bekezd6s6nek megfelet6en.

Budapest, 2017. szeptember 15.
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