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A Kozbeszerz6si Hat6sdg Etnoke a kozbeszerzdsekr1l szdl6 2015. dvi CXL|ll. torvdny (a

tov5bbiakban: Kbt.) 103.9 (4) bekezddse alapi6n meg6ttapitla,hogy Baja VSros Onkorm5nyzata,
mint aj5ntatk616 (a tovSbbiakban: AlSnlatk616) ,,K6zvil59it5si elemek Uzemeltet6se 6s
karbantart5sa Baja vSros k6zigazgat6si terUlet6n" tSrgyban inditott

hirdetmdny ndkAU tdrgyoldsos elifirds iogolopia megolopozott.

lndokolds

Ai5ntatk6r6 2017. november 6. napjSn o Kbt. 103.9 (1) bekezddse atapjdn t5l6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezddsdnek c) pontjo alapjdn hirdetm6ny n6tkriti
t5rgyalSsos etjdrdst indit ,,K6zvil5git5si elemek iizemeltet6se 6s karbantart6sa Baja v6ros
kdzigazgal{si teriilet6n " t5 rgyba n.

Ajiintatk6r6a r6sz6re megkutdott hiSnyp6tt6sifethivSst kovet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek
megfelel6en tdl6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tkuti
tdrgya[5sos ety5r5s jogatapj5nak alkalmazhat6s5g6t igazo16 dokumentumokat.

AiSnlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kiz5r6lagos iogok v6detme miatt kiz6r6lag egy
meghat6rozott gazdas5gi szerept6vel, az aj5ntatt6tetre f ethivott Nemzeti Kozm0vek
Aramszolg5ttat6 Zrt.-vet [a tovdbbiakban: NKM Zrt.) kdthet6 meg.

Az aj6ntatk616 klzigazgat5si terttet6n t6v6 tSmpatestek (aktiv kozvitdgit5si etemek) 96,39%-5nak
az NKM Zrt. a tulaidonosa. Az NKM Zrt. 6s az ajSntatk6r6 tulajdon6tk6pez6 kozvitdgitdsielemek a
term6szetben nem egym6st6l sz6tv5lasztva, fizikailag etk016nithet6 m6don lethet6ek fel, hanem
ugyanazon a ter0leten keveredve, ez6ft a kozvil6git5si elemek tutajdonjog szerint elk0tonitett
uzemeltet6s6re, karbantart6s6ra nincs te het6s6g.

Az NKM Zrt. a tutajdon5t k6pez6 kozvitdgitdsi elemeken fenn5tt6 rendelkez6si jogSnak egyoldatO
(ingyenes) kort6toz6s5hoz nem i6ruthozz6, igy kUtonosen nem i6rulhozz6 ahhoz, hogy harmadik
szem6ly v6gezze a tutajdonSban 6tl6 kozvilSgit6si httl6zat 6s elemek enged6tyhez kotdtt
kozvitiigit5si karbantart6si 6s uzemeltet6si tev6kenys6g6t.
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Fentiekre tekintettet, valamint a rendelkez6sre bocsdtott iratokb6l meg6ltapithat6, hogy
Aj6ntatk6r6 r6sz6re nem t6tezik m6s, re5lis alternativa beszerz6si ig6ny6nek
kie[6git6s6re, va]amint, hogy a verseny hi6nya nem annak k6vetkezm6nye, hogy
Aj6nlatk6r6 a kiizbeszerz6s t5rgy6t a versenyt indokolatlanul sz0kit6 m6don hat6rozta
meg.

A K6zbeszerz6si Hat6s5g Etndke a Kbt. 189. S-a alapjdn a szriks6ges vizsgdlatokat elv6gezte, a

vizsg6lata sor6n meg6ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkuti t6rgyat5sos elj6r6s jogatapfSnak

megalapozotts5ga me g5tlapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kdzbeszerz6si Hat6s6g hontapjdn is kozz6teszi a

103. S (4) betezO6s6nek megfete[6en.

Budapest, 2017. november 21.
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