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 Ügyintéző: dr. Szabó Ádám 

Döntés 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról 

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy az Gazdasági Versenyhivatal, mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Orosz-angol tolmácsolás” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. június 29. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, 
hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „Orosz-angol 
tolmácsolás” tárgyban. 

Ajánlatkérő a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint 
csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

Ajánlatkérő előadta, hogy korábban EKR000180452022 számon 2022. február 17. napján „Fordítási, 
lektorálási, tolmács szolgáltatások” tárgyú - Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti - nyílt eljárást indított 
(a továbbiakban: Alapeljárás). Az eljárást megindító felhívás a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-3175/2022; 
azonosítószámon a jelent meg.  

Ajánlatkérő nyilatkozata és a rendelkezésre álló dokumentumok szerint az Alapeljárás 5. részében 
valamennyi benyújtott ajánlat érvénytelen volt. Az Alapeljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
eredménytelen lett, figyelemmel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. A hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárás során benyújtott dokumentumok alapján megállapítható hogy a Kbt. 85. § (2) 
bekezdés e) pontjának első fordulata szerinti feltételek fennállnak.  

A rendelkezésre álló dokumentumokból megállapítható, hogy Ajánlatkérő a tárgyalásra az Alapeljárás 
egyetlen olyan ajánlattevőjét hívta meg, amely ajánlata nem a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján 
volt érvénytelen és ajánlata megfelelt az előírt formai követelményeknek. 

A bemutatott iratok alapján megállapítható, hogy a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem 
változtak meg. 
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A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezte, a vizsgálata 
során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága 
megállapítható. 

Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban 

Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 
Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 
nevében: 

 

dr. Szeiffert Gabriella 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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