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Diintds

hirdetmdny nilkiili thrgyaldsos eli 6tdsr6l

A K6zbeszerzlsi Hat6siig Elnoke a Kbt. 103. s (4) bekezd6se alapjdn megallapitja, hogy a Magyar

Tudom6nyos Akad6mia L6tesitm6nygazdnlkodisi Kozpontj4 mint aj6nlatk6r6 (a tov5bbiakban:

Ai6nlatk6r6) 6ttal ,,AZMTALGK r6sz6re 6l6er6s 1rz€s-vldelmi szolgiltatisok biztositisa" t{rgyi

hiriletmin! nhlkiili tdwalhsos elidrds i ogalapi a megalapozott.

lnilokol6s

Ai6nlatk6r6 2018. januar 19. napjan a Kbt. 103. $ (1) bekezdese alapjdn taiekoztatta a

Kozbeszerzlsi Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdes e) pontja alapj6n hirdetm€ny nelkiiii

t6rgyalSsos elj6r6st indft ,,AZ MT A LGK r6sz6re 6l6er6s 6tz6.s-v6delmi szolgiiltatisok biztositlsa"

t6rgyban.

Ai6nlatk6r6 a megkiilddtt hi6nyp6t16si felhiv6st kovet6en a Kbt. 103. $ (1) bekezd6s6nek

megfelel6en t6j€koztatta a Kozbeszerzesi Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkrili

tdrgyaldsos elerds jogalapj6nak alkalmazhat6sl,gAt igazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 el6adta, hogy 2015. 6vben (2015/5 151-278805. szAmf felhlvassal) uni6s nyilt

kozbeszeru,lsi e1i5r6st folytatott le. Az elj6r6s eredm6nyek6nt a nyertes aj6nlattev6vel, az Atalian

Global Services Security Kft-vel (n6r,'vdltozest kbvet6en: Escort V6delmi Szolg6lat Kft.) (a

tovdbbiakban: V6llalkoz6) kdtdtt szerz6d,6st. A szerz6d6ses id6tartam 2019. janu6r 2-5ig tart6

id6szak.

Vdllalkoz6 2018. ianu6r 12-€n kelt ,,tdljlkoztatfls szolgdltat6s ellehetetlenril6s'r6l" tlrgytt

ertesitesben t6i6koztatta Al6nlatk6r6t, hogy kenytelen besziintetni a tev6kenys6geit 6s 2018. janu6r

31-t6l nem k6pes teljesiteni a szerz6d6si kdtelezetts€geit.

Aj6nlatk6r6 alapit6 okirata 4.1.. 6s 4.3 pontjai Aj6nlatk6r6 feladatai kiiz6 sorolja a Magyar

Tudom6nyos Akad6mia ingatlankezel6s6nek, iizemeltetesenek feladatait 6s a
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l6tesitm6nyiizemeltet€si feladatok ell6t6s6hoz felt,teleniil sziikslges az 6rz6si szolg6ltat6sok
biztositiisa. El6adta tov6bb 6,hogy az 6rz6si feladatok elldt6sd161 2018. februdr 1-j6t6l mindenk6ppen
gondoskodnia kell,6s a ritbizort ingatlanok gondos gazd,6jak6nt az 6rz€si feladatok folyamatos
elldtdsa, a kiir csdkkent6se 6rdek6ben nem voit mds vdlasztdsa, minthogy ij klzbeszerz*si elj6r6st
irjon ki.

Az Aj1nlatk6r6 6ltal a t6i6koztat6sban el6adottak igazolt6k, hogy iltala eldre nem lethat6 okb6l
el6dllt rendkiviili siirg6ss6g miatt 61lt e15 a beszerz€sr ig6ny 6s a rendkivrili siirg6ss6get indokol6
kdriilm6nyek nem Ajdnlatk6rS mulasztiisdb6i erednek. Aj6nlatk6r6 bemutatta, hogy a szetz6d6s a
teljesit6s lehetetlenn€ vdl6s6val - Ajrinlatk6r6 szdndekat6l teljesen fi.iggetlentil - a torv6ny eri6n6l
fogva szfint meg, mely k6riilm6nyt nem ldthatta el6re.

Ajdnlatk6r6 tovdbb6 sz6mitdsokkal aliitamasztottan bemutatta, hogy m6s eljarisra el6irt
hat6rid6k nem lenn6nek betarthat6ak.

Ajiinlatk6r6 a tai€koztatasiban 6s annak mellEkleteiben igazolt4 hogy a Kbt. 9g. S (2) bekezd6s e)
pontja szerinti jogalap valamennyi feltetele teljestil a beszerzls tiiLrgya vonatko z6s6ban: a beszerzls

feltatlenilI szilksdges, mivel az aj6riatk6r6 6ltal el6re nem lithat6 okb6l el6dllt rendkiaiili stirgdsslg miatt a
a nyilt, a meghfti1ns aagy a ttirgyal1sos eljdrdsra elfiirt hatdid6k nem lenntnek betarthnfiiak 6s a rendkiviili
siirg6sseget indokol6 kdnilminyek nem az ajdnlatkir6 mulaszttistibdl uagy az njdnlatk6r6 6ltal el6id6zett
okbdl erednek.

Jelen ddnt6st a Kiizbeszerz€si Hat6siig Elnoke a Kiizbeszerzlsi Hat6sag honlapj6n k6zz6teszi a
Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. februdr 5.
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