
Iktat6sz6m: HNT-00020/ 1 2 / 2019.

DAnt6s
hiriletmdny ndlkilli tdrgy alds o s elj drdsr6 I

A Kozbeszerz€siHat6sdg Elntike akozbeszerz6sekr6Isz6l62015.6vi CXLIII. t6rv6ny
(a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n megdllapfga, hogy Testnevel€si
Egyetem, mint aj6nlatk6r6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) eltal ,,Biztosit6si
szolgiltat6sok besz erzilse" t6rgybanindftott

Aj6nlatk6r6 2019.janu6r 25. napjtna Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjan ttjlkoztatta a
Kdzbeszerz6si Hat6s6got,hogy a Kbt. 93. S (2) bekezd6s b) pontja alapjen irirdetm6ny
n6lktili ttugyalilsos eljdr6st indit ,,Biztositisi szolg6ltatasok beszerifuse" thrgyban.

Ajdnlatk6r6 a hidnyp6tldsi fell'riv6st k0vet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek
megfelel6en t6j6koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6s fugot,valamint csatolta a hirdetm6nyn6lktili ttugyalilsos eljdr6s jogalapjdnak alkalmazhat6silght igazol6
dokumentumokat.

A Kbt: 98. S (2) bekezd6s b) pontja szerint az ajfuntatker6 hirdetm6ny n6lkiili
t6rgyal6sos eljdr6st alkalmazhat kivdteles esetben, ha a nyilt vay a meghfv6sos
eljdrds azlrtvolt eredm6nytelen, mert az elj6r6sban nem nyrijtottak[e ajdnla-tot va*
r6szv6teli jelentkez6s! vagy csak alapvet6en nem megfeleio 4anlatot vagy r6szv6teii
jelentkez6st nyrijtottak k, felt6ve, hogy a kdzbeszerzls feltetelei id6k6zben
l6nyegesen nem villtoztakmeg; minderr6l az ajfunlatker6 koteles az Eur6pai Bizotts6g
k€r6s6re - a kozbeszerzlsek6rt felel6s miniszteren keresztiil - taiekoztat6st adni-.
Alapvet6en nem megfelel6nek kell tekinteni az ajfunlatot, ha 

'az 
olyan okb6l

6rv6nytelery amely alapjdn a szakmai aj6nlat jelent6s valtoztatasok n6lki.il
nyilv6nval6an nem k6pes teljes(teni az ajdnlatk6r6 6ital meghatdro zoft ig1nyeket 6s
kovetelm6nyeket, mig a r6szv6teli jelentkez6st akkor kell alapvet6en nem
megfelel6nek tekinteni, ha az a 78. s (1) bekezdCs b) vagy d) iontja alapjdn
6rv6nytelen.

Ajdnlatk6r6 2018. szeptember 18. napjdn TED 2018 /S 781,41037L hirdetm6nyszdm
alatt, EKR 000656382018 azonosft6val, nyilt kozbeszerz€si elj6r6st inditott. A pl"r,
hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos elj6r6st megellz6nyilt elj6r6s a Kbt. 75. S (1) bekezd6s

hiriletm4ny ndlkiili tdw alilsos eli drds i ogalapi a megalapozott.
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a) pontja alapjdn eredm6nytelen lett, tekintettel arra, hogy nem nyrijtottak be
aidnlatot.

A Kozbeszerzlsi Hat6s6g Osszevetette a nyflt eljar6s aj6nlati felhfv6s6t 6s a
hirdetrn6ny n6lkflli t6rgyal6sos eli6r6s aj6nlatt6teli felhiv6s6t, valamint megvizsg6lta
a jelen elj6rdshoz kapcsol6d6 k0zbeszerz6si dokumentumokat, 6s megdllapitotta,
hogy akozbeszerz1s felt€telei id6kozben l6nyegesen nem vdltoztak meg.

Fentiek alapjan a Testnevel6si Egyetem jogosult a Kbt. 98. S (2) bekezd6s b) pontjdra
hivatkoz6ssal hirdetrn6ny n6lktiLli tilr gy al6sos elj6rdst lefolytatni.

A Kozbeszerzlsi Hat6s6g Eln0ke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiksEges vizsgdlatokat

elvlgezte, avizsgSlata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetndny ndkAli t6rgyal6sos

eljdrds jogalapj6nak megalapo zotlsilga meg6llapithat6.

|elen dont6st aKdzbeszerz€siHat6sdg Elntike aKdzbeszerzflsiHat6s6g honlapi6n is

k}zz€teszi a Kbt.103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2079. febru6r 7.

Rig6 Csaba Balilzs
eln0k
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