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A Kozbeszerz6si Hat6sSg Elndke a kozbeszerzdsekrdl sz6l6 2015. 6vi CXLlll. tdrvdny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se atapj6n meg6tlapitja,hogy a Biintet6s-v6grehajt6s
0rsz6gos Parancsnoks5ga aj6ntatk616 (a tov6bbiakban: Aj5nlatk616) ,,A Borsod-Aba6i-
Zempt6n Megyei BUntet6s-v6grehajt6si Int6zet lll. 0bjektum6nak 6pit6s6hez kapcsol6d6
kiviteli tervek elk6szit6se 6s a kivitelez6si munk5k elv6gz6se" tSrgyban inditott

h i rd et m 6 ny n 6 lk ii li td rgyo 16 s o s e li d rd s j og o Io pi o m eg o lo pozon.

lndokolds

Afdnlatk616 2017.ianu6r 4. napi6n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se alapj5n tSl6koztatta a K6zbeszerz6si
Hat6s5got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek a) pontla atapjSn hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyalSsos
etj6r5st indit "A Borsod-Aba0j-Zempt6n Megyei Buntet6s-v6grehajt5si Int6zet lll. 0blektum6nak
6pit6s6hez kapcsol6d6 kiviteli tervek etk6szit6se 6s a kivitetez6si munk6k elv6gz6se" tdrgybon.

Ajdntatk616 a r6sz6re 2017.ianu{r 6. naplSn megkUlddtt hi6nyp6tlSsifethlv6st k6vet6en a Kbt. 103.
S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t5j6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6tk0ti tSrgyalSsos etj5r5s jogalapj5nak alkalmazhat6s5gSt igazot6 dokumentumokat.

AjSntatk6r6 igazolta, hogy a Kbt. 85. S (2) e) szerinti et6felt6tetek fennSltnak, mety atapj5n
aiSntatk616 tdrgyatdsos elj6r6st atkalmazhat, ha mege[6z6leg a nyitt vagy meghivdsos eljdrSs a 75.
S (2) bekezd6s b/ pontia alapjdn az6rt tett eredm6nytelen, mert az etjdr6sban benyrjjtott minden
al6ntat meghaladta az aj6ntatk616 rendelkez6s6re dtt6 anyagi fedezet osszeg6t.

A rendelkez6sre bocs5tott iratokb6t megSltapithat6, hogy a kozbeszerz6s fett6telei id6kozben
16nyegesen nem vSltoztak meg.

Aj6ntatk6r6 igazotta, hogy a t6rgyat6sra meghivta a meget6z6 elj6r6s mindazon 6s csak azon
aj5ntattev6it, amelyek aj6ntata nem a 73. (1) b) vagy d) pontja atapj6n 6rv6nytelen 6s az ajSnlatuk
megfetett az e[6irt formai kovetelm6nyeknek.
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Az aj5ntatk616 a70. S (1) bekezd6se atapj5n elv6gezte az aj6ntatok bir5tatSt. Az eredm6nytelen
etjdr5sra tekintettel az aj6ntatk6r6 6thet a hirdetm6ny n6lkrjli t5rgyat5sos etj5r6s indit5s6nak
lehet6s6g6vet a 98. S (2) bekezd6s a) pontja szerint.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapjSn a szuks6ges vizsg6latokat elv6gezte, a

vizsg5tata sor5n meg6tlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkuti t5rgyat5sos etiSr6s jogatapj6nak

megalapozotts5ga meg6ltapithat6.

Jeten d6nt6st a Kdzbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kozbeszerz6si Hat6s5g hontapjSn is k6zz6teszi a

103. S [4) bekezO6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2017. ianudr 18. ,at?
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