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CXL\tt. tdrvdny

(a

tovSbbiakban: Kbt.) 103. g (4) bekezAdse atapjdn meg5ttapitja, hogy a l.lAVlR Zrt. aj5ntatk6r6 (a
tov6bbiakban: Al5ntatk6r6) Sttat "RTU rendszer illesztdse oz Aj EMS/SCADA rendszerhez" t|rgyban

inditott

hirdetmdny ndkhfi t6rgyoldsos eli6rds jogolopio megolopozott.
lndokolds
Aj6nlatk6r6 2017. ltltius 5. napj6n a Kbt. 103.9 (1) bekezddse alapiitn tdj6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6sdgot, hogy o kozszolgdltot6k kozbeszerzdseire vonatkoz1 sajdtos kozbeszerzdsi szobdtyokr6t
sz6l6 289/2011 (X\1.22.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Korm. rendelet) 11.9 [1) bekezd1s d)

pontjo atapj6n hirdetm6ny n6tkuti t6rgyatSsos etl6rdst inditott "RTIJ rendszer illesztdse oz Aj
E M S / SCADA

rend szerhez" tSrgyban.

Aliinlatk616 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfetel6en t6i6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6got,
valamint csatolta a hirdetm6ny n6tkrjti t5rgyatdsos etlSr6s jogatapj5nak alkalmazhat6s6gdt igazot6
dokumentumokat.
Aj5ntatk616 a hirdetm6ny n6lk0li t5rgyat6sos ellSr6s megindit5s5t a Korm. rendelet 11. g (1)
bekezdds d) pontjdbon fogtattakra alapozta, amely szerint ,,oz ojdnlotkdr1 hirdetmdny ndkAfi
tdrgyoldsos eljdrdst akkor olkolmazhat, ho o szerz6ddst o Kbt. XlV. Fejezete szerinti volomely
eljdrdsbon megkdtott keretmegdllo podds olapjdn koti".

Ajdnlatk6r6 a Kbt. M5sodik r6sz XlV. fejezete szerinti keretmeg6tlapod6s megkot6s6re ir5nyut6,
nyilt eti6r6st fotytatott te. Az etj6r6s tekintet6ben aj6nlatk616 n6gy nyertes al5nlattev6vet kdtott

keretmeg5[tapoddst. Aj5ntatk616 ennek a keretmegiitlapod6sos elj5r5snak a m6sodik
szakasz6ban inditotta hirdetm6ny n6tkuti tdrgyatdsos etj5rdsiit. AjSntatk616 az ajdntatt6teli
felhiv5st a Korm. rendelet 16. 6 (1)bekezd6se atapjSn a keretmegStlapoddst kotott aj5nlattev6knek
kutdte meg.
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A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj6n a sztiks6ges vizsg6tatokat elvdgezte,
amely sorSn megSltapitotta, hogy a Korm. rendelet a jelen kozbeszerz6si etj6r6sban alkalmazhat6,
6s ezzeI a hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyatSsos etj6r5s jogatapjSnak megalapozotts6ga meg6tlapithat6.

Jeten dont6st a K6zbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kdzbeszerz6si Hat6s6g hontapjdn is kozz6teszi a
103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.
Budapest, 2017. j0lius 10.
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