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A Kozbeszerz6si Hat6sSg Etnoke a kozbeszerzdsekrdl sz6l6 2015. 6vi CXLlll. toruAny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj5n meg6ltapftja, hogy a dr. Kenessey Albert K6rhdz
6s Rendel6intdzet (a tov5bbiakban: Aj6ntatk6r6) ,,lGnydr 6s pdkshteminy beszerzAse" t5rgyban
inditott

hirdetmdny n6lk0fi tdrgyal6sos eljdrds iogolopio megalopozott.

lndokolds

Aj5nlatk6r6 2077. december 6. napj5n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n t5j6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy a Kbt, 98. S (?) bekezd6s a) pontia atapjSn hirdetm6ny n6tkUli
tdrgyal5sos etj5r5st indit ,lGnydr 6s pdksiitemdny beszerzdse" lilrgyban.

Aj6ntatk616 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelet6en t5j6koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6sSgot,
valamint csatolta a hirdetm6ny n6lk0ti t6rgyat5sos etj5r5s jogatapjdnak alkatmazhat6s6gdt igazot6
dokumentumokat.

Aj5nlatk616 igazolta, hogy a Kbt. 85. S (2) bekezd6s6nek e) pontja szerinti el6fett6telek fenndttnak,
tekintettel arra, hogy az ai6nlatk6r6 a Kbt. 81. S-a szerinti nyilt elj5r5st fotytatott te, amely a TED
2017/S 050-091587 sz5mon 2017. m6rcius 11. napj6n kertitt kozz6t6telre. Az etjdrds h5rom
r6szb6tdltt, az ai6ntatt6teti hatdrid6re hSrom aj6nlattev6 ny0jtott be aj5ntatot az eljSrSs Z. r6sze
(,,Keny6r 6s p6ks0tem6ny beszerz6se") tekintet6ben: Romhdnyi P6ks6g Kft. (1151 Budapest, Tolt6s
u. 11.), HESI Sut6ipari Kft. (3300 Eger, Sas u. 60/a), valamint Glorex Media Trade Kft.6s lmmofix
Kft. - mint kozos aj6nlattev6k (1134 Budapest, Janicsdr u., 1037 Budapest, TSborhegyi 0t 16.)

Aj6nlatk616 20t7. j0lius 24. napj6n kelt dont6s6ben mindhdrom ajdntattev6 aj6ntatdt
6rv6nytelenn6 nyitv5nitotta a Kbt. 73. S (1) bekezd6s e.) pontja atapj5n.

Aj5ntatk6r6 a fentiekre tekintettet, a Kbt. 75. S (1) bekezd6s b) pontja alapj5n az etj5r5st
eredm6nytetenn6 nyitv5nitotta, 6s 0j, hirdetm6ny n6lkrjti t6rgyat6sos kozbeszerz6si eljdrSst
kezdem6nyezett.

A rendelkez6sre bocs5tott iratokb6t megSllapithat6, hogy a kozbeszerz6s fett6telei id6kozben
[6nyegesen nem v6ltoztak meg.

1026 Budapest, Riad6 utca 5

1525 Budapest, Pf. 166.
www.kozbeszerzes. hrr

E-mail: hnt@kt.hu

Tetefon: +36 1 BB2-8502
Fax: +36 1 882-8503



Ajdntatk6r6 a tdrgyal6sra meghivta a megel6z6 etidr6s ajSntattev6it, amelyeknek ai5ntata nem a

Kbt. 73. S (1) bekezd6s b) vagy d) pontia atapj6n tett 6rv6nytelen 6s az ai6nlata megfelelt az el6irt
formai kovetetm6nyeknek.

Az eredm6nyteten etj5r6sra tekintettet az aj6nlatk6r6 6thet a hirdetm6ny n6tkiiti t5rgyal6sos

eti5r6s indit6sdnak tehet6s6g6vet a 98. S (2) bekezd6s a) pontia szerint.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj5n a szUks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a

vizsg6lata sor6n meg6ltapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkilli t5rgyal6sos eliSrSs jogalapiSnak

megalapozottsSga meg6ttapithat6.

Jeten d6nt6st a K6zbeszerz6si Hat6s5g EtnOke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapiSn is kozz6teszi a

103. S (4) bekezo6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2017. december 15.
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