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Ddnt6s

hiriletmhny ndlktili t6ryy aldsos elj tu6sr6l

A Kdzbeszerzesi Hat6s6g Elntike a kozbesnrzisekrdl sz6l6 2075. Ai CXUU, ftntmy (a tovdbbiakban:

Kbt.) 103. $ (4) bekezd6se alapj6n megdllapltla, hogy az Eeztergom-Budapesti F6egyhdzmegye

(a tovdbbiakban: AjdLnlatker6) ,,A Ferencttdrosi F6pl6bdnia Assisi Szent Ferenc templomdnak fehijitdsa

ztdllalkozdsi szerz6dh keret 6ben" tArgyban indltott

hiiletmAnV nAlkllli tdwaWsos eli 6ris i ogalaoi a megalapo zoft .

IrulokoMs

Ajenhtk6r6 2018. janudr 4. napjdn a Kbt. 103. $ (1) bekezde alapllntAjekozlatta aKdzb*zerzesi

Hatds6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s a) pon$a alapj6n hirdetndny n€lkiili tdrgyaldsos eljtuAst

indit ,,4 Ferencttdrosi Foplfuinia Assisi Snnt Ftenc templomdnak felrtjihdsa odllalkozdsi szenddts

kcret€ben" targyban.

Ajdnlatk6r6 a r6sz€re megkiilddtt hi6nyp6desi felhtvest kdvet6en a Kbt. 103. $ (1) bekezd€s6nek

megfelel6en tfij€koztalta a KdzbszevAsi Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n€lkiili

tergyaldsos eljirds jogalapjdnak alkalmazhat6s 6g6t igazol6 dokumentumokat, illetve a Kbt.

el6lrdsainak megfelel6en m6dosltotta az ajanlatt€teli felhlv6st.

Aj{nlatk6r6 igazolta, hogy a Kbt. 85. S (2) bekezd6s6nek e) pontja szerinti el6felt6telek fenn6llnak,

tekintettel arra, hogy az Ajdnlatk6r6 a Kbt. 81. 5 (1) bekezd6se alapjAn nyflt elidrdst folytatott le.

Az el16r6st megindit6 hirdetm6ny 2017. jflius 5. napj6n jelent meg az Evfpar Uni6 Hivatalos

Lapjdban 2017/3 12'253861 nyilvantartdsi sz6mon. Az eljdr6sban ben)'rttott minden ajdnlat

neghaladta az Aj6nlatk€r6 rendelkez€s€re 6116 anyagi fedezet cisszeg6t.
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Ajdnlatk6r6 a fentiekre tekintettel a Kbt. 75. $ (2) bekezd6s b) pontia alapjdn az eljdrdst

eredm6nytelerur€ nyilvdnltotta, 6s nj, hirdetm6ny nelkiili tergyahsos kdzbeszerz€si eljSr6st

kezdem6nyezett.

A rendelkez€sre bocsdtott iratokb6l megdllaplthat6, hogy a kdzbeszerz6s felt6telei id6kiizben

l6nyegesen nem vdltoztak meg.

Aj6nlatk6r6 a tdrgyalasra meghlvta a megel6z6 eli6r6s ajenhttev6it, melyek aianlata nem a Kbt.

73. S (1) bekezdes b) vagy d) pontja alapj6n lett €rv6nytelen 6s az ajdnlata megfelelt az el6lrt

f ormai kdvetelm6nyeknek.

Az erednenytelen elieresra tekintettel az Aj6nlatk€r6 ehet a hirdefti€ny n€lkiili ttugyal6sos

elituds indibsenak lehet6s€g€vel a 98. S (2) bekezd6s a) pontja szerint

A K6zbeszeru&i Hat6s6g Elniike a Kbt. 189. S-a alapjen a sziiks6ges vizsgAlatokat elvegezte, a

vizsg6lata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm€ny n6lkiili t6rgyal6sos elj6rAs iogalapj6nak

megalapozottsdga negdllaplthat6.

Jelen dtin€st a Kdzbesurz6si lIat6sdg Elnoke a Kiizbeszerz€si Hat6sdg honlapj6n is kozz€teszi a

103. g (4) bekezd6sdnek megfelelden.

Budapes! 2018.ianudr 17.
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