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DAntts

hirdetmdny nAlkilli tdrgy al6s o s elj 6rdsr6l

A KdzbeszerzflsiHat6s6g Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapf tla,hogy
a Magyar Mfiszaki 6s Kiizleked6si M(rzeum, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban:
Ajanlatk6r6) 6ltal ,,Ui Ktizleked€si Mfizeum 6s ktirnyezet€nek kialakitis6ra
vonatkoz6 tervez6si szolgAltatdsok" t6rgyban indftott

hirdetmhnlt nllkiili tdw alds o s eli drds i o galapi a megatap o zott.

Indokol6s

Ajdnlatk6r62019. m6jus 24.napjfuna Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6sei alapj6n tljdkoztatta
a Klzbeszer z1si Hat6s6got .hogy a Kbt. 93. S (5) bekezd6se alapjfunhirdetm6ny n6lkiili
ttugyalilsos elj6r6st indit ,,lJj Kiizlekeddsi Mrizeum 6s ktirnyezetenek kialakitasara
vonatkoz6 tervez6si szolgiltat6sok" t6r gyban.

Ajdnlatk6r6 - hi6nyp6tl6si felhivdst kdvet6en - a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6seinek
megfelel6en tiljlkoztatta a Kozbeszerz6si Hat6silgot, valamint csatolta a hirdetm6ny
n6lki.ili tdrgyalilsos eljdr6s jogalapjfunak alkalmazhat6sdgdtigazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a jelen elj6r6st megel6z6en tervpdlylnan elj6rdst folytatott
le, amelynek elj6r6st megindit6 felhiv6sa (tervp6ly6zan kiirdsa) 2018. u,rg.rcitor 9.
napjdn jelent rrreg az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapj6ban 2018/5152-349630 azonosit6
sz6mon. A tervp6lylzati elj6r6s c6lja a legmegfelel6bb tewez6 kjvdlasztfusa volt a
tetvpllydzati dokument6ci6ban kdzz€tetttervez6si program megval6sitfusina.

Aj6nlatk6r6 megfelellen igazolta, hogy a tervp6ly6zatt elj6r6sban a bir6l6bizofts6g
megalakulilslra2019. febru6r 4. napjfun keriilt sor, melyre a tagok hivatalos felk6r6st
kaptak.

A tervp6lyilzati kiir6s IV.3.3) pontja 6rtelm6ben a tervp6ly6zati elj6r6st kovet6en a
szolgilltatils megrendel6sdre ir6nyul6 szerz6d6st a p\lydzat nyertes6vel vary a
nyertesek valamelyik6vel koti meg az Aj6nlatk€r6. Atewpilly6zati kiirds IV.3.4) pontja
szerint Ajdnlatk6r6 szfunilra kotelez6 a bir al6bizotts6g dont6se.

Az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapj6ban 201g/S 053-122875 sz6mory 2019. mdrcius 15.
napj6n megjelent eredm6nytfuj€koztat6 V.3.3), illetve VI.3) pontja szerint a
Bit6l6bizobts6g a tervp6lylzati eLjilr,ds nyertesdnek - a jelen eljdr6sban aj6nlatt6telre
felhivott 6s a Zar6jelent6sben foglaltak szerint I. dijban r6szesftett - Diller Scofidio +
Renfro p6lyilz6t min6s(tette. A nyertes gazdasilgi szerepl6 azonositfusfura a
zdt6ielent6st k6vet6 borit6kbont6s alkalm6val keriilt sor, mely a jelen hirdetmeny
n6lktili t6rr gy allsos elj6r6s egyediili aj6nlattev6je.
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A K6zbeszetz&i Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapjen a sziiks€ges vizsg6latokat
elv1gezte, avizsg6lata sordn megdllapftotta, hog'y a hirdetn€ny ndlktili tdrgyal6sos
elj6rds j o galapj 6nak megalapo zotffiga meg6llapithat6.

Jelen d6nt6st a K}zberizeru&i Hat6s6g Eln6ke az Elektronikus K0zbesz'etz.&i

Rendszerben 6s a Kilzbeszerzdsi Hat6s6g honlapj6n iskilzz€teszi.

Budapest, 2A79. jfnius 4.

a K0zbesze rz€si Hat6s6g eln0ke
nev6ben 6megb1z6s6ffil:

A**, M....44.. S#.. k.6Ar-
dr. Kugler Tibor \-'

f6osztfllyv ez.et6, kiadm6nYoz6
p.h.

2/2


		2019-06-05T14:51:59+0200
	Rakovitsné Dr. Szini Katalin




