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Ddnt6s
hirdetm6ny nEIkAfi tdrgyoldsos eljdrdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a kozbeszerzdsekr1t sz6l6 2015. 6vi CXLtll. toru1ny (a
tov6bbiakban: Kbt.) 103. S U) be*ezadse atapl6n meg5ttapitja, hogy a Nemzeti Feileszt6si
Miniszt6rium

(a tov5bbiakban: Aj5nlatk6r6), mint aj6ntatk616 6[ta[

,,szakpolitikai kutat6ssal

al6tdmasztott tanScsaddsi, valamint tanulm5nyk6szit6si fetadatok elv69z6se
kieg6szit6 szolg5ltaris keret6ben (eUag kurat5s ZOt7.)" t6rgyban inditott
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Aj5ntatk6r6 2077. m6rcius 28. napjSn a Kbt. 103. S (t) Uet<ezO6se atapjSn t5j6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy a Kbt. 98. S-a (3) bekezd6se atapj6n hirdetm6ny n6tk0ti
t5rgyat5sos etjSr6st indit ,,szakpolitikai kutotdssot al1tdmasztott tan1csaddsi, valamint
tanulmdnyk4szitdsi feladotok elv1gzdse kiegdszitd szolgdltatds keretdben (EUZ7 kutat1s
2017.)" t5rgyban.
Ai6ntatk616 - hi6nyp6tt5st kovet6en - a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelet6en
t6i6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got, vatamint csatotta a hirdetm6ny n6tkrlti tdrgyat6sos
etj5r5s jogatapj6nak atkatmazhat6s6g6t igazot6 dokumentumokat.
AiSntatk616 et6adta, hogy jelen etl6rSs et6zm6nyek6nt uni6s etj6r5srendben tefotytatott nyitt

kozbeszerz6si etj6r6st inditott ,szakpotitikai kutat6ssat atSt6masztott tan6csad5si, vatamint
tanulm5nyk6szit6si fetadatok elv6gz6se' t5rgy5ban, amety etl6r6s aj5ntati fethiv6sa az
Eur6pai uni6 Hivatatos LapjSban (rEo) 2015/s t42-267761 (t12. szitm, 2015. vil. 25.)
nyitvSntart6si sz5mon ielent meg (a tov5bbiakban: etSzm6ny etl6r6s). Az etbzm6ny ell6r6s
aj5ntati fethiv6s5nak V|.3.9) pont m6sodik francia bekezd6se a kozbeszerz6sekr6t sz6I6Z}IL.
6vi CVlll. torv6ny (a tov5bbiakban: R6gi Kbt.) 94. S (3) bekezd6s b) pontj6ban fogtaltaknak
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megfetet6en jetezte, hogy az etSzm6ny etj5r6s 5ltal megvat6sitott atapprolekttel osszhangban
5tt6 azonos vagy hasont6 szotg5ttat5s megrendel6s6re alkalmazhatia a R6gi Kbt. hivatkozott
rendetkez6se szerinti hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyat5sos etlSr5si fajt5t. Ai5ntatk616 teh6t a
kor6bbi etj5r5st megindit6 hirdetm6nyben jetezte, hogy hirdetm6ny n6tk0ti tSrgyat6sos
eti5r6st atkalmazhat az alapprojekttet osszhangban 5tt6 azonos vagy hasont6 szotg5ttat5s
megrendel6s6re.
Az el6zm6ny etj5r6sban azai6nlatk6n6 2015. szeptember 28-5naz al5nlatok etbir5t5s5r6t sz6t6

osszegez6s megk0td6s6ve[ eredm6nyt hirdetett, az etj6r5s nyefiesek6ntaSzlzadv|g Potitikai
lskota Atapitv5ny Szlzadvlg Gazdas6gkutat6 Zrt. Konzorcium kozos ai5ntattev6ket (1037
Budapest, Hidegkuti N6ndor u. 8-10.-1037 Budapest, Hidegkuti N6ndor u. 8-10., a tov5bbiakban
egyOtt: Nyertes aj5nlattev6k) ietotve meg.

-

Aj5ntatk616 bemutatta, hogy a szerz6d6s szerinti mennyis6g meghat5roz6s5n5t azelSzm6ny

etj6r6s m0szaki tartatm5t akk6nt atakitotta ki, hogy az ott meghatSrozott kozv6tem6nykutat5sok, kozv6tem6ny-kutat6ssat at6t5masztott rendszeres szakpolitikai
tanulm5nyk6szit6si tev6kenys6gek, t5rsadatomtudom5nyi kutat6ssaI a[5t5masztott
strat6giai tanutm6nyk6szit6sek 6s strat6giai tan5csad5si tev6kenys6gek koz6pt5von
biztosits6k a Magyar KormSny tev6kenys696hez, ittet6teg magas szint6 5ttami dont6shozatali
fotyamatokhoz 5ttat6nosan/jeltemz6en sz0ks6ges szakpotitikai t5mogat6st. Ez az
5ttatSnos/iettemz6 szakpotitikai tan5csad5s k6pezi kozbeszerz6si szempontboI azt az
atapprojektet, ametyhez kapcsot6d6an a kovetkez6k szerinti kieg6szit6 szolg5ttat6s
beszerz6sre ker0[.

Az el6zm6ny eti6r5sban letzetteknek megfetet6en az aj6nl,atk6r6 e[6re k6sz0tt arra, hogy a
Magyar Korm5ny mfikod6s6vet osszef0gg6sben fetmer0thetnek olyan et6re pontosan nem
defini5that6, de m6gis tervezhet6 (et6re t6that6) fotyamatok, ametyek tov5bbi szakpolitikai
t5mogat6st tesznek sz!ks6gess6, ittet6teg ametyek saj5tos mfiszaki jettemz6i miatt 6s/vagy
mennyis6gi szempontb6t nem itteszthet6k be az et6zm6ny etl5r5s szerinti mennyis6gi
teir6sba (azaz azalapproie kt szerinti te tiesft6sbe).
Ai5ntatk616 igazotta, hogy az 0l szotg6ttat5s osszhangban van az atapproiektte[, a kieg6szit6

szotg5ttat5sok az al5ntatk6r6 6ttat a Kozbeszerz6si Hat6s5g rendetkez6s6re bocs6tott
osszehasontft6 t6bt5zat, valamint az elozm|nyi 6s a jeten etj6rSs mOszaki [eir5sa atapj5n
azonosak azokkat a tev6kenys6gekket, ametyeket a nyertes al6ntattev6k az el6zmbnv eti6r6s
atapf5n kotott szerz6d6s szerinti v6geznek az Aj6ntatk6 16 sz6m6ra, igy az et6zm6nyi eti6r5s
fethiv5s5ban letzettek szerint az elozm|nyi etj5r5s mfiszaki teir5s5ban meghat5rozott
szotg5ttat5sokkaI azonos szotg6ttat5sok megrendet6s6re atkatmazza a ielen eti6r6st.
Aj6ntatk616 igazotta, hogy az et6zm6nyi eti5r6sban a szotg6ttat6s becs0tt 6rt6k6nek
meghat5roz6sakor figyetembe vette az 0iabb szotg6ttat5s becs0[t 6rt6k6t is, valamint
igazolta, hogy a ieten etj6r5st a kor6bbi els6 szerz6d6s megkot6s6t6t sz6mitott h6rom 6ven
bet0tinditotta meg.
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A K6zbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj6n a sz0ks6ges vizsgSlatokat elv6gezte,
a vizsg6lata sor6n meg6ltapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0li t6rgyat5sos etj6r6s iogatapi6nak

megalapozotts5ga meg5ttapithat6.

a K6zbeszerz6si Hat6s6g Etnoke
kozz6teszia 103. S (4) bekezO6s6nek megfetet6en.

Jelen d6nt6st

a

Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapj5n is
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