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Ddnt6s
hirdetmEny ndlkiili tdrgyoldsos eljdrds16l

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Elnoke a kozbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLill. t6rv6ny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezO6se alapj5n megStlapitja,hogy a Magyororszdgi Zsid6
Hitkdzs6gek Sz0vets6ge ai6nlatk1r6 (a tov5OOiakban: Ajdntatk6r6) ,,1074 Budopest, Rumboch
Sebestydn u. 11-13. szdm (hrsz: 34199) olsniZsinog6go mfiemlhk 6pAbt rekonstukci6jo
ll. 6s lll. f6zis" t6rgyban inditott

hirdetmdny ndlkiili tdrgyo ldsos eljdrds joga topjo megotopozott.

Aj5ntatk6r62017,m6rcius17.napj5n"mS(2)bekezd6seatapj6nt6j6koztattaa
Kozbeszerz6si Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. s-a (z) bekezd6s6nek a) pontia atapj6n hirdetm6ny
n6tkUti tdrgyatdsos etjdrSst indit a ,1074 Budopest, Rumbach Sebestydn u. t1-15. szdm (hrsz:
34199J alatti Zsinog6ga m(lemtdk iphtet rekonstrukci6jo il. is til. fdzis', tdrgybon.

Aj5nlatk6r6 - a hiSnyp6tt6si fethivdst kovet6en - a Kbt. 103. S (1J bekezo6s6nek megfetet6en
tdi6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tk0li t5rgyal6sos eljdrds
jogatapj5nak alkalmazhat6s6g6t igazo16 dokumentumokat,

Aj5nlatk616 igazolta, hogy a Kbt. 8b. S (2) bekezd6s6nek e) pontja szerinti et6fett6tetek fenndllnak,
mely alapj6n ai6ntatk616 tdrgyal5sos etjdrSst atkalmazhat, ha meget6z6leg a nyitt vagy meghivdsos
etj5r5s a 75. S (2) bekezd6s b) pontja atapjdn az6rt tett eredm6nyrelen, mert 

-iz 
etiitrilsoan

benyOjtott minden ai6nlat meghatadta azaj6nlatk6r6 rendelkez6s6re 5tt6 anyagifedezet osszeg6t.

A rendelkez6sre bocsdtott iratokb6t megdttapithat6, hogy a kozbeszerz6s felt6telei id6kozben
[6nyegesen nem v6ltoztak meg.

Aj5ntatk6r6 igazolta, hogy a t6rgyat6sra meghivta a meget6z6 etj6r5s mindazon 6s csak azon
alSntattev6it, amelyek ay6nlata nem a 73. S (1) bekezd6s b)vagy d) pontja alapjdn 6rv6nytelen 6s
az aj5ntatuk megfelett az et6irt formai kovetetm6nyeknek.
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Az aj6ntatk6r6 a Kbt. 70. S (1) bekezd6se atapj5n etv6gezte az ai5ntatok bir6tat6t. Az

eredm6nyteten etj5r5sra tekintettet az aj5ntatk6r6 6thet a hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyal6sos eli5r5s

inditSs6nak lehet6s6g6vet a 98. S (2) bekezd6s a) pontia szerint.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. 9-a atapj6n a sz0ks6ges vizsg6latokat elvegezte, a

vizsgStata sorSn meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkUti tSrgyal5sos eti5r6s iogalapi6nak
megatapozotts6ga meg6ttapithat6.

Jeten d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a Kozbeszerz6si Hat6sdg hontapi5n is kozz6teszi a

103. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

Budapest, 2017. m5rcius 31.
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