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TdjEkoztot6
hirdetmEny ndkUU tdrgyoldsos eljdrdsr6l o Kbt. 103. g ft) be*eza1se otapjdn

A Kdzbeszerz6si Hat6sdg Elnoke meg6ttapitja , hogy az at6bbi, rend kivuli s0rg6ss6gre atapitott

hi rdetmdny ndlkii li tdrgyo ldsos elifirds iogo lopio megolopozott.

A Nemzeti Elelmiszer-biztonsdgi Hivatol (a tovSbbiakban: A15ntatk6r6) 2016. augusztus 5.
napi5n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se atapjdn t6j6koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6sdgot hogy a Kbr.
98. S (2) bekezd6se atapl5n hirdetm6ny n6tkuti tdrgyaldsos ell5r5st indit,,B6rcsom6soddsk6r
elleni vakcina beszerz6se" t6rgyban.

Aj6ntatk616 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetet6en trij6koztatta a Kozbeszerz6si
Hatos5got, vatamint csatolta a rendkivtiti srjrg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6lkrlti t5rgyal6sos
etl5rds jogalapj6nak alkalmazhat6sSg5t igazot6 dokumentumokat

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapjdn a sz0ks6ges vizsg6latokat etv6gezte, a
vizsgSlata sordn megdtlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkuti tdrgyal6sos etjdr6s logatapl5nak
megatapozottsdga me95ttapithat6. Ajdnlatk616 egy gazdasdgi szerept6t hivott fel al5ntatt6tetre.

Jeten ddnt6st a Kdzbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6siig honlapjdn is kozz6teszi
a 103. S (4) beXezO6s6nek megfetet6en.

lndokolds

A Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontja szerinti jogatap abban az esetben alkalmazhat6, amennyiben a
torv6nyben fogtatt valamennyi fett6tet tetjesut a beszerz6s tdrgya vonatkoz6sdban:

I. a beszerz6s feltdtbnAl sz1ksdges, mivel
2. az ajSn\atk6r6 6ttat el6re nem ldthot6 okb6t etddttt
3. rendkivA| s0rg6ssdg miatt
4. a nyilt, o meghiv1sos vogy o tdrgyoldsos etjdrdsro el1irt hotdrid6k nem lenndnek

betorthot6ak 6s
5. a rendkiv0ti s0rg6ss6get indokot6 kdrAhdnyek nem oz ojdnlatkdr6 mulasztdsdb6tvogy oz

ajdnlotkd16 dltal el6iddzett okb6t erednek.
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El6zmdnyek:

Ai5nlatk616 arr6t tSj6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy szarvasmarh5kat 6rint6 virusos

betegs6g jetent meg 2015-ben G6r6gorsz6gban, amelyet nem sikerutt meg5tlitani, igy el6rte
2016. jOnius 7-6n Bulg5ria, valamint 2016. jtitius 10-6n Szerbia ter0tet6t. Tekintve a virus
v6rsziv6 izettl5b0ak 6ttal tdrt6n6 terjed6s6re, a sz6mukra kedvez6 h6m6rs6kleti 6s

csapad6kviszonyokra 6s a betegs6g eddig m6rt 20km/h6t 5ttagsebess6ggel t6rt6n6 d6t-6szak

ir6ny6 hatad5sdra, felt6telezhet6, hogy a betegs6g 5tterjed Rom5nia terrilet6re is a kozetiov6ben.

Az 6telmiszer-fehigyelet6rt fetel6s hetyettes-6llamtitkdr, orsz5gos f6Sltatorvos 6ltat kiadott, a

b6rcsom6sod5sk6r d6t-eur6pai terled6s6veI kapcsolatos int6zked6s elrende[6se 6s utasit5s az

azonnati vakcina beszerz6s6re tekinthet6 az Aj5ntatk616 tudom5sra jut5s6nak 6s a beszerz6si

ig6ny felmerut6s6nek.

Rdszletes indokolds

A virus elleni vakcin5k beszerz6se fett6ttenrit sztrks6ges 6s rendkivrjl sUrg6s, figyelemmet

arra, hogy a b6rcsom6sod5sk6r komoty k6zvetlen 6s kozvetett gazdas6gi kSrokat okozhat.

Tdbbek kdz6tt a szarvasmarh5k tejtermel6se cs6kken, a b6r haszn6lhatattann5 v6tik,

valamint tov6bbi szov6dm6nyeket okoz. A f ert6zott 6ttomSnyokat a lelenleg hat6tyos

jogszab5lyok alapj6n te kett 6tni, az 6tlathutt6kat Srtatmattanitani kelt 6s a fert6z6tt tetepet ki

ketl takaritani valamint fert6tteniteni. A tedtt Sttatok ut6n az Sttattulajdonosokat k5rtatanit6s

ittetimeg.

A rendkfvhti s0rg6ssig nem oz Ajdntotkdrd mulosztdsdb6l ered, annak bek6vetkezt6t el6re nem

ldthotto, hiszen a vfrus terjed6s6re nincs rShat6ssal az Ai6nlatk616.

A nyilt, meghivdsos, vogy o hirdetminy kozzdtdtetdvet indul1 tdrgyoldsos elidrdsban ironyod6

hatdrid6k nem torthotfik be avirus teried6s6nek titem6re va16 tekintettet.

Budapest, 2016. szeptember 19.
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