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Ddntds
hiriletmeny nhlkiili tdrgy al6s o s elj drdsr6l

A Ktizbeszerz€si Hat6s6g Elntike a kizbeszerzlsekr1l sz6l6 2015. eai CXLilI. tcintiny (a
tov6bbiakban: Kbt.) 103. S @) bekezddse alapjfun meg6llap(t1a, hogy a Szeged Megyei
Iogu V6ros Onkorminyzata (a tovdbbiakban: Aj6ntatk6r6), mint aj6nlatk6r6 6ltal
,,5 zeged, S zdchenyi t4r rekonsttakci6j a tercezdse" t6rgyban indltott

hiriletmdny n0lkiili tdrw aldsos eli 6rds i ogalapi a megalap ozott.

Inilokol6s

Aj6nlatk€r6 2019.dprilis 11. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se atapjdn t6j6koztatta a
Kdzbeszerz6si Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (5) bekezd6se alapj6n hirdetm6ny n6lkiili
tdrgyaldsos eljdrdst indit,,Szeged, Szhchenyi t6r rekonsttakci6ja terztez4se" tfugyban.

Ajdnlatker6 a Kbt. 103. S (1) bekezdds6nek megfelel6en tfij€koztatta a Kdzbeszerz€si
Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos eljdrds jogalapjdnak
alkalmazh at6s 6gilt igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a jelen eljdrdst megel6z6en tervpdlyilzah elj6rdst folytatott
le, amelynek elj6rSst megindit6 felhiv6sa (tervpdlydzattkifufusa) 2018. szeptember L.
napjdn keriilt kdzzfit€teke az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapj6ban 2018/5 1,68-383797
azonosit6 sz6mon.

A tervp6lylzatrkilrils II.2.4) pontja szerint Ajenlatker6 a legmegfelel6bb tervjavaslat
kidolgoz6jdval szerz6d1st kivdn kdtni az 6pit6si enged6lyez6si 6s kiviteli
tervdokument6ci6 elkdszitds6re. A tervpllydzan kiirds IV.3.3. pontja 6rtelmdben a
tewpillyilzati elj6r6st kovet6en a szolgilltatds megrendel6s6re ir6nyul6 szerz6d1st a
pillydzat nyertes6vel vagy a nyertesek valamelyik6vel k6ti meg az Aj6nlatk6r6. A
tervpillydzatt kitu6s IV.3.4. pontja szerint Aj6nlatk6r6 szdmdra kotelez6 a
bir 6l6bizotts6 g ddnt6se.

A tervp6lydzati eljdrdsban dont6st hoz6 bfrSl6bizobts6g a tervp6lyilzatt eljdr6sokr6l
sz6l6 310/2015 (X.28.) Korm. rendeletnek megfelellen az eljdrds nyertes6nek az
aj6nlatt6telre felhivott ajdnlattev6t (Fontos Mdrnok St0di6 Kft.) nyilvdnitotta 6s
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alkalmasnak ft6lte arra, hogy a tervpdlylzatot k0vet6 kilzbeszerz6si elj6r6sban
aj6nlatt6telre fellrJv6sra ker0ljtin.

A Bir6l6bizottsilgmeg6llapft6sa 6rtelm6ben - a szab6lyosan bedrkezett 6 pllyamiivet
6rt6kelve - 3 p6lyam{1 dljazilsban r6szesiilt, 3 p6lyamfi pedig megv6telre keriilt. A
tewp6ly6zat z1r6jeIent6s6nek k) pontja, valamint az 6rtflkel6si jegyz6kiinyv 4. dont6se
szerint aBirill6bizottsilg arra tett javaslatot az Ajdnlatk€r6nek, hogy a Kbt. 98. S (5)

bekezd6se, valamint a310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 28. S-a alapj6n a 6. sorszilrni
6s I. dijat nyert pillyamfi tewez6j6t (a Fontos M6rntiki Stfdi6 Kft.-q hivja fel a
hirdetm6ny n6lkiili tilrgy aIilsos eljdr6sban ajdnlatt6telre.

A Kozbeszerz1si Hat6sdg Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat
elvlgezle, a vizsg6lata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm€ny n6lkiili ttugyal6sos
eljdr6s jogalapj6nak megalapo zotts6ga megdllapfthat6.

Jelen dont6st aKdzbeszerzdsi Hat6s6g Elntlke aKiszbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is

klzz1teszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2019 . 6prilis 24.

a K6zbeszetzilsi Hat6s6g eln6ke
nev€ben 6s megbizds6b6l:

oz-' "t-"'-',/ *-.--::.....^"":y""''
dr. Kugler Tibor

f .6 osztilly v ezet6, kiadm6nyoz6
p.h.

1026 Budapest, Riad6 u.5. . 7525Pf.166. . Tel.: +36 188285 00 . kapcsolat@kt.hu . www.kozbeszerzes.hu


		2019-04-24T15:48:07+0200
	Dr. Kugler Tibor




