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DiintAs

hiriletm0ny nhlkiili tdrgy al6s o s elj drdsr6l

AKlzbeszerzesi Hat6s6g Eln6ke akdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2075.6vi CXLIII. torvdny
(a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llaPl\a,hogy az Erzs€bet a

K6rpAt-medencei Gyermekek6rt Alapitviny, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban:
Ajdnlatk6r6) 6ltal ,,ZAnkai Erzs6bet-tdbor meryal6sit6sa II. iitem" t6rgybaninditott

hiriletminy ntlkiili tdw aldsos eli,rtrds i ogalapi a megalapozott.

lnilokol6s

Aj6nlatk6r6 2020.janu6r 7. napjdn a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6sei alapjdn tilj6koztafta
aK?izbeszerz€siHat6s6got, hogy a Kbt.98. S (3) bekezddse alapjfinhirdetm6ny n6lktili
t6rgyal6sos elj6r6st indit ,,Z,6r:Jriai Erzs6bet-tdbor megval6sit6sa II. iitem" t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 a rlsz€re kibocs6tott hi6nyp6tlesi felhiv6st kovet6en a Kbt. 103. S (1)

bekezd6s6nek megfelel6en tiljlkoztatta a Klzbeszerzlsi Hat6s6got valamint csatolta

a hirdetmdny n6lktili tdrgyal6sos elj6r6s jogalapj5nak alkalmazhat6silgilt igazol6
dokumentumokat.

Aj6nlatk6r62019.janu6r 2.napjfunazBur6pai Uni6 Hivatalos Lapj6ban (TED) 2019/3
001-000069 nyilv6ntartAsi sz6monklzzetett nyflt kozbeszerz1si eliar6st indftott uni6s
elj6rdsrendben ,,Etzs6bet-t6borok kivitelez6se" tArgyban (a tov6bbiakban: el6zm6ny

elj6r6s) k€t r6szben.

Aj6nlatk6r6 azel6zm6ny eljdrdst megindit6 hirdetm6ny6ben [VI.3) 10)]ielezte,hogy a

Kbt. 98. S (3) bekezd6s6re tekintettel - adott esetben mindkdt r6sz eset6ben -
hirdetmEny n6lkiili tilrgyalilsos elj6r6st kiv6n lefolytatni a kdzbeszerz€si

dokumentumokban meghat6ro zott, az el6zm6ny elj6r6s t6rgyiwal, mint alapprojekttel
Osszhangban l6v6 t6r gyktirdkben.

Az eI6zm6ny eljdr6s eredm6nyek6nt az els6 r6szben (Ze*ai Erzs€bet-t6bor

megval6sit6sa) a szerz6d6s megk0t6s6re 2019. augusztus 27. napjiln keriilt sor a

FEIER-B.A .L. Zrt.-vel 6s a SZABADICS Kft.-vel.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy jelen elj6r6sban olyan rlj 6pit6si beruhdzilsra kertil sor,

amelyet a kor6bbi nyertes aj6nlattev6vel kdt meg ugyanazon aj6nlatk6r6 hasonl6
€pft6si beruhszfus teljesit6s6re. Az r1j 6pit6si beruhdzils Osszhangban van azzal az

alapprojekttel, amelyre a kor6bbiszeru6d6st nyilt eljdr6sban megkirtottEk, 6s a kordbbi
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elj6r6st meghirdet6 hirdetm6nyben az ajilnlatk€r1 jelezte, hory ttugyalAsos elj6r6st
alkalmazhat, megjeldlte a lehets6ges tov6bbi 6pft6si beruhdz6sok tilrgySt 6s azok
beszerzflsflnek felt6teleit, valamint a kordbbi elj6r6sban az 1pit€si beruh6zds becsiilt
6rt6k6nek meghatdrozisakor figyelembe vette az ijabb 6pit6si beruhilzils becsi.ilt
6rt6k6t is. Aj6nlatk&6 igazolta tov6bbd, hogy a jelen elj6rdst a kor6bbi els6 szerzld1s
megkot6s1t6l szdmltott hdrom 6ven beltil ind(totta meg.

Aj6nlatk6r6 az ajdnlabt6telre va16 felhiv6skor a Kbt. 99. S (2) bekezd6s6re figyelemmel
j6rt el.

Fentiekb6l, valamint a rendelkez€sre bocs6tott iratokb6l megAllapithat6, hogy jelen
eljdrds jogalapja fenn6ll.

A Kdzbeszerzdsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sz0ks6ges vizsgdlatokat
etv€gezte, a vizsgilIata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetmdny n6lkiili tdrgyal6sos
elj6r6s jogalapjSnak megalapo zoftsilga meg6llapf that6.

Jelen ddntdst a Kdzbeszerz€si Hat6sdg Elnoke az Elektronikus Kdzbeszerzlsi
Rendszerben 6s a Kdzbeszerz€si Hat6s6g honlapj dn is kozzlteszi.

Budapest, 2020. januilr 1,4.

a K6zbeszerz6si Hat6s6g eln6ke
nev6ben €s me gbfzils 6b 6l:
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