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DOntEs

h i rd etm6 ny nd lkii Ii td rgyo Id sos e lj d rd sr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a kdzbeszerzdsekrdl sz6l6 2015. 6vi CXLlll. torudny (a

tovSbbiakban: Kbt.) 103. S U) bekezddse alapiin meg6tlapitja, hogy az Edtvds Lor6nd
Tudom5nyegyetem (a tov6bbiakban: Aj6ntatk6r6) ,,815 mm f6t0k6r-5tm6r6it, robotiz6tt
obszervat6riumi teleszk6p sz5ttit5sa, automatiz6lt csillag5szati m6r6sek v6gz6s6re"
tdrgyban inditott

h i rd et m 6ny n 6 I kii li t 6 rgyo 16 s o s e li d rd s i og o lo pi o m eg o la pozott.

lndoko16s

Aj5nlatk6r6 2017. februilr 20. napiiln o Kbt.103.9 (t) Oe*ezddse alapi5n t6j6koztatta a

K6zbeszerz6si Hat6sdgot, hogy Kbt. 98. g U) bekezddsdnek o) pontio atapi6n hirdetm6ny n6tk0ti

tdrgyal5sos etlSrSst indit ,,815 mm f6tuk6r-6tm6r6jfi, robotiz6lt obszeruat6riumi teleszk6p
szdtlit6sa, automatiz6tt csillag6szati m616sek v6gz6s6re" t5rgyban.

AjSnlatk6r6 a Kbt. 103. S (t) bekezd6s6nek megfelelden tdi6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got,

valamint csatolta a hirdetm6ny n6tkriti t5rgyalSsos elj5rds jogalapj5nak alkalmazhat6s6gSt igazoto

dokumentumokat.

Ajdntatk6r6 bemutatta azokat a kutat5si, kis6rleti, felleszt6si 6s tanutm6nyi c6lokat, ametyek

megvat6sit6s6ra a beszerz6s t5rgy6t et66ttitj5k. A kutat5s a ,Kozmikus hat5sok 6s kock6zatok'
cimt p6ly6zat keret6ben kerut megvat6sit5sra, amelynek mfiszeres felt6tele a tdrgyi t5vcs6

beszerz6se.

Az elj6r6s egy darab tdvcs6 et65ttit6s5ra vonatkozik, amely nem tekinthet6 kereskedelmi

mennyis6gnek. E mennyis6g nem alapozza meg a piack6pess6get, a kutat6sfejleszt6s kotts6geit

nem fedezi.

Fentiekb6t, valamint a rendelkez6sre bocs5tott iratokb6l meg5ttapithat6, hogy t6rgyi
5rubeszerz6s sor6n az 6rintett t5vcs6vet kiz6r6lag kutat6si, kis6rleti, tanulm6nyi vagy
fejteszt6si c6tb6t 5lliti6k el6; nem alagozza meg a piack6pess6get, illetve a

kutat5sfejleszt6s k6tts6geit nem fedezi.
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A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a Kbt. 189. S-a atapjdn a sz0ks6ges vizsg6tatokat elv6gezte, a

vizsg5lata sor6n meg6tlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkUli t6rgyatSsos etj5r5s jogatapjSnak
megalapozotts5ga me96ttapithat6.

Jeten dOnt6st a K6zbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a Kozbeszerz6si Hat6sdg hontapj5n is kozz6teszi a
103. g (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

Budapest, 20L7. tebruilr 22.
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