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A K6zbeszerz6si Hat.6sig (a tov6bbiakban: Hat6sag) a k6zigazgatisi
hat6s6gi.e1j6r6s 6s szolgSltatas 6ltalanos szabdlyair6l sz6r6 2004.
6vj. CXL. torv6ny (a tov5.bbiakban xet . ) Bt/A. S -a alapj in meghozta
az aldbbi

slri,nozlror:
Az

(1056 Budapest, Vdci u. 38., a tovibbiakban:
MKB Baah Zrt.
k6relmez6) k6rerm6re a kozbeszerz6sek16l szolo 2015. €vi cxl,rrr.
t.6rv€ny (a tov6bbiakban: Kbt.) a 1gB. S (4) bekezdese szerint
hozott, a megbf.zhat6sdgor megdllapit6
Ezinri
hat,irozaEban (a tovabbiakban: HatarozaE) eriEGe.reper, ez€rt azr
a Hat6sSg a Ker. 81/A. S l2l bekezdes c) pont.ja szerinti kijavir6
d6nt€s meghozatalSval javltja.

A Hat6sig a Hat6rozatJoan szerepl6 ,,6eszegezve a featieket,
neg5lrapithat6, hogy k6relaez5nek a Kbt. 1gg. (2) bekezd6e a)-c)
pontJai ezeriati iat6zkedEeel Kbr. 03. s (t) s bekezd6e a) pourja
szerinti hizir6 ok fennallisa ellen6re kelJ_6k6ppen
igazorj6k a
negbizhat6aig6t.,, szoveget az alAbbiak ezerint helyesbiti :
,,6sszegezve a fenti.eket, rnegillapithat6, hogry k6reluez5nek a Kbt.
188. s (2) bekezd€e a) -c) poutja szeriati iat6zkcd6eei a Rbt. 62. s
(1) bekezd6e n) pontja gzeriati kizEr6 ok fenaillisa elleuEre
ke116k6ppen igazoljAk a negbizhat6sig6t. "
D6nt6sem el1en 6n6116 fell"ebbez€snek

helye nincs.

Az tigyben e1j6r5si k61rs69 nem merirlt fel.
INDOKO],AS

^4, Hat5s5,g

a Kbt.

tgg

.

(4

) bekezdEse alapjan meghozra a I

sz6rn6 hat6rozarSt.,

A HatS.rozatban a fent hivat.kozott bekezd6s hibAsan szerepel.

A Ket. 81/A. s (r) bekezd6se €rterm€ben, ha a dont6sben n6v-, sz6mvagy m5s elir5s, ill-etve szSmicSsi triba van, a hat6s6g a hibSt
sziiksEg eset6n az ugyf6l megharlgatSsa ut6n - kijavitja, ha az nem
hat
ki az trgy drdem€re, az eljar6si ko1t.s6g -m6rt6k6re vagy a
kolts6gwiselesi kotelezetts6gre. KeL. g1la. S (2) bekezd6s c)
pontja szerint a kijavit6sr
a Har6sSg kijavir5
donE6s
meghozatalaval teI jesitheti
.
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A fentiekre tekinteEtel a Hat6sig a Ket. 81/A. S (1) bekezdese €s a
(2) bekezd6s c) pontja alapj6n a rendelkez6 rEsz szerint
kijaviEotEa a haterozacot.

A Ket. 81/A. S (3) bekezd6se szerint
jogorvoslatnak nincs helye.
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