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Ddnt€s
hiriletmeny ndlkiili tdrgy al6so s elj 6rdsr6l

A KozbeszerzflsiHat6silg Elnoke a kdzbeszerz1sekrdl s26162015. ni CXLIil. tinueny (a tovdbbiakban:
Kbt') 103. S (a) bekezd€se alapjdn meg6llapltja hogy a Nemzeti Elelmiszerlfunc-biztonsdgi
Hiaatal (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) ,,NMR 400 MHz Foodscreener bor, m1z, gyiim\Icstd
a iz s g dl at okho z" tAr gyb an inditott

hiriletmdnLn0lkiili tdrw al,fisos eli dr6s i ogalapi a meg alap o zott.

Inilokolds

Aj6nlatk6r6 2017. decembet 29. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjan tAj6koztatta a
KiSzbeszerz6si Hat6sdgo! hogy a Kbt. 93. S (2) bekezd6s a) pontja alapjdn hirdetn6ny n6lktili
tdrgyal6sos elifuilst indlt ,,NMR 400 MHz Foodscreener bor, m6z, gyiim\lcsld aizsgdlatokhoz,,
tArgyban.

Aj6nlatk6r6 a hidnyp6tldsi felhlvdst kovet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en
tAidkoztatta aKilzbszerz6si Hat6sdgo! valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkiili Lirgyal6sos elj6r6s
jo galapj6nak alkalmazh at6s dg6t igazol6 dokumentumokat.

Ajrinlatkdr6 igazolta, hogy a Kbt. 85. S (2) bekezd6s6nek e) pontja szerinti el6felt6telek fenndllnak,
tekinteftel arra, hogy az ai6nTatk€r6 a Kbt. 31. S (1) bekezd6sealapjdn nyflt eljdr6st folytatott le.
Az eli6r6st megindit6 hirdetrr6ny 2077. aagtszhts '1.6. napjdn jelent meg-az Eur6pai Uni6
Hivatalos Lapjdban 2077 /S 155-321548 nyilv6ntartdsi szdmon. Az eljfurds 5. r6sz6re vonatkoz6an
csak egy aj6nlat 6rkezett. Az ajdnlat 6rt6kel6se sordn meg6llapitdsia kertilt, hogy a gazdas6gp
szerepl6 aj6nlata a Kbt. 73. S (1) bekezdds e) pon$a alapj6n 6rvEnytelennek min6stil.

Ajdnlatk6r6 a fentiekre tekintettel, a Kbt. 75. S (1) bekezd6s b) pontja alapj6n az eljfurfustannak 5.
r6sze tekintet6ben eredm6nytelenn6 nyilv6nltotta, 6s :6j, hirdebn6ny nektili tArgyal6sos
kil zb eszeru4si eljdrdst kezdem6nyezett.

A rendelkez6sre bocs6toft iratokb6l meg6llapithat6, hogy akdzbeszerz6s feltdtelei id6k6zben
l6nyegesen nem v6ltoztak meg.

Ajdnlatk6r6 atArgyalilxa meghivta amegel6z6 eljtufus ajdnTattev6jdt, melynek ajdnlata nem a Kbt.
73. S (1) bekezd6s b) vagy d) pontja alapj6n lett 6rv6nytelen 6s az ajdnlata megfelelt az el6irt
formai kdvetelndnyeknek.

Az eredm6nytelen elj6r6sra tekintettel az aj6nlatk6r6 6lhet a hirdehn6ny n6lkiili t6rgyal6sos
eljar6s indtt6s6nak lehet6s6g6vel a 98. S (2) bekezd6s a) pontja szerint.
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AKbzbszevhiHat6sdg Elndke a Kbt 189. $a alapifn a sziiks€ges vizsgilatokat elv6gezb, a

vi"sgAhta sordn megdllapitotta, hogy a hirdetur6ny ndlkiili tdrgyaldsos elj6r6s jogalapj6nak

megalapozottsdga negdllaptthat6.

felm d6nt6st aKbzbezntzhiHatbsfigElntike a KdzbeszerzhiHat6s6ghonlapidn is kbz'z6bzia
103. S (4) bekezd€s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018janudr 15.
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