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Ddntis
hiriletminy rrelkiili tdrgyaldsos eljdrdsr6l
A Kozbeszerzbsi Hat6sAg Elndke a kijzbeszerzisekr6l sz6l6 2015. ai CXUll. tdnt1ny
(a tovdbbiakban: Kbt.) 103, S @ bekezddse alapjdn megdllapitja, hogy az NKM
Aramhdl6zati Kft. al6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Ajdnlatk6r6) " Keretmegdllapodds
ttillamosenergia hdl6mtok teruezdstre, kiaitelezis&e 6s iirmzaztar elhiritisra - Xvlll.
szdmi eljdris" t6rgyban inditott
hiriletmdn

_u

ndlktili tdrw alilsos elj drds iogalaoia megalapozott.
lndokolds

Ajerrlatk6r6 2018. m6rcius 21. napj6n a Kbt.103. S () bekezdese alapjdn tdjdkoztatta
a Kozbeszerzlsi Hat6s6got, ho gy a kt)zszolgdltat6k ktjzbeszerzdseire t onntknz6 saiitos
kdzbeszerzdsi szabdlyokr6l sz6l6 289p.011 6n, 22.) Korm. rendelet (a tov5bbiakban:
Korm. rendelet) 11. S @ bekezdis d) pontja alapjdn hirdetmdny n6lki.ili t6rgyaldsos
elf6r6st inditott " Keretmegillapodds uillamosenergia luil6zntok teraeztsdre,
kit itelezisire 6s zemzaoar elhirttdsra - XVill. szdmi eljdrds" tArgyban.

a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en

tdj6koztatta a
Kdzbeszerzlsi Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lki.ili t6rgyaldsos

Ajdnlatk6r6

elj6rds jogalapjdnak alkalmazhat6sdg6t igazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 a hirdetmdny n6lktili t6rgyal6sos elj6riis megindit6sat a Korm.
rendelet 11. S 0 bekezdds d) pontjdban foglaltakra alapozta, amely szerint ,,az

njdnlatk6r6 hirdetmeny ndlktili tdrgyalisos eljfudst akkor alkalmazhat, ha n szerz6d'lst a
Kbt, XIV. Fejezete snink z,alamely eljirdsban megkdtdtt keretmegillapodds alapjdn

kiiti".

Aj6nlatk6r6 a Korm. rendelet 14. S @ bekezd6se alapj6n keretmeg6llapod6sos
elj6r6s els6 szakaszitban hirdetm6nnyel indul6 tdrgyal6sos elj6rdst folytatott le.
Az ellSrdts 1. r€sze tekintet6ben aj5nlatk€r6 hatvan nyertes ajanlattev6vel kdtdtt
keretmegiillapod6st. Ajdnlatk6r6 ennek a keretmeg6llapod6sos eljdrdsnak a
mdsodik szakaszitban inditotta hirdetm€ny n6lktili t6rgyaldsos elj6r6s6t.
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Aj6nlatk6r6 az ajdnlattdteli felhlvfust a Korm. rendclet 16. $ (1) bekezdese alapj6n a
keretmeg5llapoddst kdtOtt ajdnlattev6knek kilLldte meg.
AKdzbeszerz€si Hat6sdg Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapjdn

vizsgdlatokat
elv€gezb, amely sor6n megdllapitotta, hogy a Korm. rendelet a jelen
kdzbeszerz1si elj6r6sban alkalma zhat6, 6s ezzel a hirdetm€ny n6lkiili tdrgyaldsos
eljeres jogalapjSnak megalapozottsdga megdllapfthat6.

felen d6ntdst

a

Kbzbeszeru8i Hat6s6g Elndke

honlapj6n is kii zz9teszi a 103.

S (4)

a sziiLksdges

a

K6zbesznrz&i Hat6s6g

bekezd6s6nek megfelel6en.
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