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DdntAs
hiriletm4ny ndlkiili tdrgy alds o s elj 6rdsr 6l

A Kozbeszerz1si Hat6sdg Elnoke akrizbeszerzlsekrdl sz6l6 20L5. mi CXLIII. tiint4ny (a
tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd4se alapjiln megdllapitja, hogy a KKBK Kiemelt
Korminyzati BeruhAzAsok Kiizpontja Nonproft Zft. (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6),
mint aj6nlatk6r6 6ltaI ,,Az Ui Ouna-hid 6pit6si engeil1lyez*si terudokumentdcifijdnak
elkis zit 6s e" t6r gyban inditott

hiriletmdnlt ndlkiili tdw alds os eli 6rds i ogalapi a megala? ozott.

Inilokol6s

Aj6nlatk6r6 2018. j(nius 21. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezddse alapj6n t6j6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S-a (5) bekezdEse alapj6n hirdetm6ny n6lkiili
t6rgyal6sos elj6r6st indit ,,Az W Duna-hfd 4pit4si engeil1lyez4si
tent dokumentdciOj dnak elkiszitAse" t6r gyban.

Aj6nlatker6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en tdjlkoztatta a Klzbeszerzlsi
Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos elj6r6s jogalapj6nak
alkalmazha t6s 6g6ft igazol6 d okumentumokat.

Az Aj1r[atk€r1 el6adta, hogy a jelen eljdrilst megel6z6en tervp6lydzan eljtu6st
folytatott le, amelynek az elj6r6st megindft6 felhJv6sa (tervp6ly6zati kifufusa'y az
Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapjdbanjelent meg TED 2017/3 120-243180 nyilv6ntart6si
szdmon. Az ajilnlati felhivds IV.3.3) pontj6ban foglaltak 6rtelm6ben a tervpSlyilzatr
elj6r6s kovet6en a szolgilltatds megrendel6s6re irdnyul6 szeru6d6st a pilIyilzat
nyertes6vel vagy a nyertesek valamelyik6vel k6tik meg. Az ajdnlati felhJv6s IV.3.4)
pontjdban rogzit1sre kertilt, hogy a birill6bizottsdg ddnt6se k0telez6 az aj6nlatk&6
szdrndra.

A tervpdlyLzatt eljdr6sban dontest hoz6bfr6t6bizottsdg a tervp6lyAzatr eljdrdsokr6l
sz6l6 310/2015 (X.28.) Korm.rendeletnek megfelel6ett az eljdrds nyertes6nek az
ajdnlattdtelre felhivott aj6nlattev6t nyilv6nftotta 6s alkalmasnak (t6lte arra, hogy a
tewpllydzatot kovet6kozbeszerz1si elj6rdsban aj6nlatt6telre felhiv6sra kertiljdn.
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A tervp6lytnatra osszesen 77 pilIyamii lrkezett, ebb6l 3 pllyarnii keri.ilt dijazilsra,
azonban a tervp6ly6zati eljdrilsbir6l6bizottsilgAnak ztu6jelentds€ben foglalt aj6nl6sa
szerint a Kbt. 98. S (5) bekezd6se, valamint a310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 28. S-a
alapj6n az I. dljasnak itelt, NDB 10. bir6lati szilmi p6lyamfvet bead6t (UNStudio 6s

Buro Happold Ltd., mint kozds pelyez6k) kell aj6nlatt6telre felhivni a tervpillyAzati
elj6r6st kovet6 hirdetm6ny n6lkiili eljdr6sban.

A Kozbeszerz€si Hat6sdg Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a szi.iks6ges vizsg6latokat
elv€gezte, a vizsg6lata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny nElkiili tdrgyaldsos
eljdr 6s jogalapj6nak megalapozotts6ga meg6llapithat6.

Jelen ddnt6st aKozbeszerz1si Hat6s6g Elnoke aKlzbeszerzilsi Hat6s6g honlapj6n is
kiizz€teszi a 103. S (4) bekezdds€nek megfelel6en.

Budapest, 2018. |6nius 22.
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