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Rigó Csaba Balázs úr 
a Közbeszerzési Hatóság elnöke részére 
 
Tárgy: tájékoztatás hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (PTS-203) megindításáról 
 
 
Tisztelt Közbeszerzési Hatóság! 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
A Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság nevében eljárva közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 103. 
§ (1) bekezdése alapján mellékelten küldöm a hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 
megindításával egyidejűleg annak ajánlattételi felhívását, valamint a tárgyalásos eljárás 
alkalmazása jogalapjának fennállását megalapozó dokumentumokat. 
 
Az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetek: 
MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
(2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor utca 63.) 
Variotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (1133 Budapest, Dráva utca 11.) 
 
Az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények: 
Az ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján indítja meg, 
tekintettel arra, hogy a Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek 
fennállnak (megelőzőleg a nyílt eljárás (annak jelen eljárással azonos tárgyú része) azért 
lett eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be) és a 
közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, valamint az 
ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, 
amelyek ajánlata nem a Kbt. 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, 
és ajánlatuk - adott esetben hiánypótlást követően - megfelelt az előírt formai 
követelményeknek. 
 
Jelen beszerzés becsült értéke: nettó 19 822 630 Ft (az előzmény eljárás teljes 
becsült értéke nettó 157 524 905 Ft, ami további egybeszámítási kötelezettség alá esik) 
 
A csatolt dokumentumok: 

 az ajánlatkérő nevében történő eljárásra vonatkozó megbízás; 
 a megelőző eredménytelen eljárás (EKR000610812018) ajánlati felhívása és 

korrigenduma; 
 a megelőző eredménytelen eljárás összegezése és feladott tájékoztatója. 

 
Budapest, 2018. december 20. 
 
Tisztelettel, 
 
 Pap László 
 felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
 (lajstromszám: 00265) 
 ProTender System Kft. 
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