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hirdetm4ny nAlkirli tdrgy al6s o s elj drdsrdl

A Kozbeszerz1siHat6silg Eln0ke a kizbeszerz4sekrfiI sz6l6 20L5. eui CXUll, tdroeny (a
tov6bbiakban: Kbt.) 103. 5 @ belcezddse alapj6n meg6llap1t1a, hogy a Nemzeti
Ktizszolgdlati Egyetem (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6), mint aj6nlatk6r6 6ltal
,,Katasztr6faodilelmi specihlis kipz6si k0zpont terztezAse" t6rgybaninditott

hirdetm4ng ndlkiili tdrw alfusos eli 6rds i ogalapi a megalapozott.

Inilokolds

Ajenlatk6r6 2019. jtlnius 12. napjiln a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn t6\6koztatta a
Kdzbeszerz€si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (5) bekezddse alapj6n hirdetm6ny nelkiili
t6rgyal6sos eljdr6st indit,,Kntasztr6faoddclmi specidliskepz4sikiizpont tentezdse" tfugyban.

Aj6nlatker6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t6j6koztatta a Kdzbeszerz€si
Hat6s6got, vdamint csatolta a hirdehnEny n6lkiili t6rgyal6sos eljdrds jogalapj6nak
alkalmazha t6s6g6t igazol6 d okumentumokat.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a jelen elj6rdst megel6z6en tervp6lydzatt etjtu6st folytatott
le, amelynek eLjilrilst megindit6 felldv6sa (tervp6ly6zattkiir6sa) 2018. jrllius 7. napjiln
kertilt kdzz1tfltelre az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapjdban 2078/5129-294874 azonosft6
sz6mon.

A tervp6ly6zan kiirds IV.3.3. pontja 6rtelm6ben a tervpillydzatt elj6r6st k6vet6en a
szolgilltat6s megrendel6s6re irdnyul6 szeru6dflst a p6ly6zat nyeftes6vel vary a
nyertesek valamelyik6vel ktiti meg az AjilrJ.atkflr6 AtewpilLydzati kiir6s IV.3.4. pontja
szerint Aj6nlatker6 szitm5rra kdtelez6 a bir ilI6bizottsdg d0nt6se.

A tervpdlydzatt eljdrdsban diint6st hoz6 bir6l6bizobts6g a tervp6lyilzatt eljilr6sokr6l
sz6l6 310/2015 (X.28.) Korm. rendeletnek megfelel6ert az elj6r6s nyertes6nek az
aj6nlattdtelre felhfvott aj6nlattev6t (6buda Epltlsz Sh1di6 Kft.) nyilv6nJtotta 6s

alkalmasnak ftElte arra, hogy a tervpdlyilzatot ktivet6 kdzbeszerz6si eljdr6sban
kjrzdr 6lagosan aj 6nlatt6telre f elhf v6sra keriilj tin.
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A Bir6l6bizottsilgmeg6llapitdsa 6rtelm6ben - aszabllyosan be6rkezettl2pdlyamiivet
6rt6kelve - 1 p6lyamfi dijazilsban r6szestiLlt,l, p6lyam{lkiemelt megvdtelre, 3 pdlyamti
pedig megv6telre ker0lt. A tervp6Lyilzat z-fu6jelent6s6nek 9. pontja, valamint a
tewpilIyilzan elj6r6s eredm6ny6r6l sz6l6 t6j€koztat6 VI.3) pontja szerint a
Bir6l6bizotts6g arra tett javaslatot az Ajdnlatk6r6nek, hogy a Kbt. 98. S (5) bekezd6se,
valamint a310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 28. S-a alapjdn kiz6r6lagosanaz NDB - 05
bir6Tattsz6mi6s I. d(jat nyert pdlyamfitewezljfit, az0buda6pfitlszst(di6 Kft.-t hivja
fel a hirdetm6ny n6lk{i1i t6rgyal6sos elj6r6sban aj6nlatt6telre.

A Kdzbeszerz€si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat
eIv€gezte, a vizsgillata sordn meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny nElktili t6rgyal6sos
elj6r6s jogalapj6nak megalap ozottsilga megdllapithat6.

]elen d6nt6st aKdzbeszerz1si Hat6sdg Eln0ke aKdzbeszerz€si Hat6s6g honlapjdn is
kdzzfiteszi a 103. S (4) bekezd6sdnek megfelel6en.

Budapest, 2079. jrlnius 20.

a K0zbeszetzilsi Hat6sig elntike
nev6ben 6s megblz6silb6l:

f 6 osztdLy v ezet6, kiadmdny oz6
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