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DAnfts

hirileEntny nLlkltli tiLrgy aldsos eli drdsr6l

AKozbeszerz1si Hat6sAg Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapiSn megdllapitja, hogy az Eiitviis Lordnd

Tudom6nyegyetem, mint ajSnlatk6r6 (a tovdbbiakban: Ai6datk6r6) Sltal ,,Eiitv0s Lorind

Tudominyegyetem epiileteinek energetikai korszerrisitEse - az EIIE Ldgym6nyosi Campus (Eszaki 6s

D€li t6mb) helyszinen naperdmii telepitEse a KEHOP-5.2.4/I 5-2015-fin03 azonosit6szimri projekt

keret6ben" tdrgyf

hiritetuntny nhtktili tdrgyalLsos elihrds iogalaoia megalaoozott'

Inilokol,is

Aldnla&6r6 2018. janudr 4. napjSn a Kbt. 103. $ (1) bekezdese alapidn t6i6koztatta a Kozbeszerz6si

Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (3) bekezd6s alapjdn hirdetm6ny n6lkiili t6rgyaldsos elj6rdst indit,,EOWbs

Lorind Tudominyegyetem dpiileteinek energetikai korszenisit6se - az ELTE Ligymdnyosi Campus

(fszaki 6s D6li tomb) helyszinen naperdm( telepit6se a KEHOP-5.2.4/f 5-201G00m3 azonosit6szimri

proj ekt keret€ben" tiirgyban.

A.i6nlatk6r6 a megkiildott hiSnyp6tldsi felhiv6st kOvet6en a Kbt. 103. $ (1) bekezd6s6nek megfelel6en

i6i6koztatta a Kozbeszerzlsi Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkiit tergyaldsos eljdrds

jogalapjdnak alkalmazhat6s6g6t igazol6 dokumentumokat.

AjSnlatk6r6 az ,,ELTE L6gy6nyosi Campus r6szleges felfjitdsa - II. iitem a KEHOP-5.2.4/15-201G00003

sz. ,,ELTE Koll6giumi- Oktat6si 6piiletek 6s egy6b int6zm6nyeinek 6tfog6 6piilet energetikai fehijitdsa nevf"

projekt keret6berl magdban foglalva a h{it6si rendszer korszeriisit6s6t" tSrgyban 6pit6si beruh6zds

megrendel6s6re nyilt elj6r6st folytatott le. A kor6bbi eljiir6s becsiilt 6rt6k6nek meghatiirozdsakor az

elj6rrisrend kiv6lasztris6n6l a ddnt6ssel 6rintett kijzbeszerzdsi e1j6r6s becsiilt 6rt6k6t is figyelembe vette,

amelyek egyiittes 6rt6ke sem 6rte el az uni6s 6rt6khatdrt.



Aj5nlatk6r6 igazolta, hogy a ddnt€ssel 6rintett kozbeszerz6si eljdrds aj6nlatteteli felhivdsdt a kor6bbi elj{r6s
nyertes aidnlattev6j€nek [Klima Kft. 6s F-Epit6 Geneftl Ztt. kdzds ajfunlattev6k (F-K 2 Konzorcium)] r6sz6re
ki.ildte meg.

A beny(rjtott dokumentumokb6l megdllapithat6, hogy az nj 6pit6si beruh6z6s a kor6bbi eljtuissal 6rintett
ingatlanhoz kapcsol6dik, osszhangban van az alapprqekttel. A kordbbi e1j6r6s ajdnlati felhivds 6ban az

aj6nlatkdr6 jelezte, hogy tdrgyaldsos elj6r6st alkalmazhat, valamint megjelolte a lehets6ges tov6bbi 6pit€si
benth'z{s tAtgyAt €s abeszerzls felteteleit. A korabbi eljdrds eredm6ny &61 sz6l6 taj6koztat6 k6zz6t6tel&e
2018. janu6r 2. napj5n kertlt sor.

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Elndke a Kbt. 189. S-a alapjSn a sztks6ges vizsg6latokat elv€gezte, a vizsgiilata
sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm€ny n6lkiili tdrgyal6sos elj6r6s jogalapj6nak megalapozotts6ga

megdllaplthat6.

Ielen dontest a Kozbeszerz6si Hat6siig Elndke a Kdzbeszerz€si Hat6s6g hontapj6n kozz€teszi a Kbt. 103. g

(4) bekezd6sdnek megfelel6en.

Budapest, 2018. janudr 18.
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