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A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 103. S (+) Oefezd6se alapjdn megdttapirja, hogy MAV
Mogyor Atlomvosuta* Zn. (a tov5bbiakban: Aj5ntatk6r6) mint ajdntatk6r6 6llat ,l'tA HSH tipusti
dllomdsi ldlsorompdk 6s o mdr telepitEsre ker0lt ilA HSH tipusti l6lsoromp6
o lkot rE sz e i n e k b e sze rzAs e" r6rgyban i n d itott

h i rd et m 6 ny n 6 IkA Ii td rgyo 16 so s e Ii d rd s i og o la pi a m eg o la p oz on.

lndokoltis

AiSntatk6r6 2017. november 27. naplSn a Kbt. 103. S (1) bet<ezO6se alapjdn t5j6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy a kozszolgSltat6k kozbeszerz6seire vonatkoz6 saj6tos
kozbeszerz6si szab5tyokr6l s2616 307/2015. (X.?7.) Korm.rendelet (a tov6bbiakban: 307/2015.
Korm.rendelet) 15.S (1) bekezd6s c) pontja atapj5n hirdetm6ny n6lkutit6rgyal6sos etj5r6st indit
,,1'lA HSH tipusti tillomdsi l6lsoromp6k 6s o mdr telepit6sre kerAft MA HSH tipusri
ldlsoromp6 olkot1szeinek beszerzEse" t5rgyban.

Aj5nlatk616 a r6sz6re 2017. december 6. napj6n megkrjld6tt hi6nyp6ttSsi felsz6titdst kovet6en a
Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelet6en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6got, vatamint
csatotta a hirdetm6ny n6tktjli tdrgyalSsos etl516s jogatapjdnak alkalmazhat6sSg6t igazo16
dokumentumokat.

Aj5nlatk616 a hiSnyp6ttdsdban igazolta, hogy a szerz6d6s kiz516tagos jogok v6delme miatt
kiz516lag egy meghatdrozott gazdas5gi szerep[6vet, az al6nlatt6tetre fethivott M0szer Automatika
Vegyesipari Kereskedelmi 6s Szolg5ttat6 Kft.-vel (2040 Budaors, Kom5romi 0t 22.) (a

tovdbbiakban: Aj5ntattev6), mint a beszerzend6 eszkozokre vonatkoz6 mintaoltalom
jogosuttjdval kothet6 meg.

A beszerz6s t5rgy5t k|pezl 5llomdsi tipus0 f6tsoromp6 berendez6sek az ai6nlattev6 6ttat az
aiSntatk616 ig6nyeinek megfele[6en kif ejtesztett soromp6hajt6mtivek, melyek haszn6lati
mintaottalommal, illetve hat6s5gi enged6llyel rendelkeznek.
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A tartat6k atkatr6szek a kor5bbi kozbeszerz6si, ittetve beszerz6si etjSr6sok keret6n belut

beszerzett, szint6n az aj5ntattev6 6ttat gy6rtott 6s 0zembe hetyezett f 6lsoromp6k
uzemeltet6s6hez szuks6gesek, melyek szint6n haszn5lati mintaoltalommal rendelkeznek.

Tekintettel affa a t6nyre, hogy az aj5ntatk6r6hoz tartoz6 teruleteken tdbb, mint 2400 db MA HSH

tipusri elektrohidrautikus f 6lsoromp6 tizemet, elengedhetetlen, hogy a biztonsdgos
rizemettet6shez megfelet6 mennyis6gU tarta16k alkatr6sszel rendelkezzen az ai6nl,atk616. A

megl6v6 berendez6sek biztons6gos m0kdd6s6t csereszabatos alkaf6szekket [ehet biztositani,

ez6rt mds tehets6ges alternativ megold6s nem l6tezik, tekintetteI arra, hogy m5s gy6rt6 term6ke
nem 6pithet6 be, mivet m0kod6suk, vez6rl6stjk elt616, jetenteg nincs olyan m5s gy5rt6 6ttal

forgalmazott, hat6s5gi enged6ttyet rendelkez6 term6k, amellyet t5rgyi etj5r5sban beszerezni

kiv6nt soromp6 berendez6sek 6s alkatr6szei kiv5lthat6k [enn6nek.

Meg5ttapithat6, hogy Ai5ntatk616 16sz6re nem t6tezik m5s, reStis alternativa beszerz6si
ig6ny6nek kiet6git6s6re, a verseny hi5nya nem annak kovetkezm6nye, hogy AiSntatk6r6 a

kozbeszerz6s t6rgy6t a versenyt indokolatlanut sz0kit6 m6don hat5rozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kbt. 189. S-a atapj5n a szuks6ges vizsg5latokat etv6gezte, a

vizsg6tata so16n meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkuti t6rgyat6sos elj5r6s jogalapi5nak

megalapozottsSga meg5ttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g

a 103. 5 (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2017. december 8.

Elnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g honlapiSn is kozz6teszi
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