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Ddnt6s
hbdetm4ny n0lkiili tdrgy al6s o s elj 61 6sr6l

A Kdzbeszerzlsi Hat6s6g Elndke a kozbeszerz4sekr6l sz6l6 20L5. eoi CXUil. ttinteny (a
tovdbbiakban: Kbt.) 103. 5 @) bekezddse alapjiln meg6llapitja, hogy Budapest F6v6ros
Onkorminyzata (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6), mint aj6nlatk6r6 6ltal ,,Duna-Buda
bela dro si Duna-part megrtjft,rts a-tent ezds" tilrgyban indftott

hiriletmhnlt n6lkiili tdw alilsos eli drds i ogalapi a megalaqo zott.

lnilokol6s

Aj6nlatk6r6 2018. jrilius 3. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n t6j6koztatta a

Klzbeszerzdsi Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (5) bekezd6se alapj6n hirdetm6ny n6lkiili
t6rgyal6sos elj6r6st indlt ,,Duna-Buda belodrosi Duna-part megrtjftilsa-tentezds"
tdrgyban.

Aj6nlatk6r6 - hi6nyp6tl6st kovet6en - a Kbt. 103. S (1) bekezdds€nek megfelel6en
tilj€koztafta a Kozbeszerz€si Hat6sdgot valamint csatolta a hirdetm6ny n€lkiili
t6rgyal6sos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6silg6tigazol6 dokumentumokat.

Az Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a jelen eljdr6st rnegel6z6en tervp6lydzatt elj6r6st
folytatott le, amelynek az elj6r6st megindit6 felhiv6sa (tervp6ly6zatt kifr6sa) az

Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapj6ban jelent meg TED 2015/S 145-300065. nyilv6ntart6si
sz6mon. Az aj6nTati felhiv6s IV.3.3. pontjdban foglaltak 6rtelm6ben a tervpilly6zan
eljdr6st kdvet6en a szolgilltat6s megrendelds6re ir6nyul6 szerz6d€st a p6ly6zat
nyertes6vel vagy a nyertesek valamelyik6vel ktiti meg az Aj6nlatk6r6. Atewpilly6zat
zdr6jelent6s6nek 7. pontlaszerint ,,aBfu6l6bizottsilgazl. dijbanr6szesitett p6lyamiivet
jegyzT szerz6ket jelilli meg mint tov6bbtervez€sre alkalmas szem6lyeket 6s aj6nl6st
tesz arra, hogy Aj6nlatk6r6 a tervpillydzatotkdvet6en azl. dijban r6szesitettp6ly6z6t
trivja fel aj6nlatt6telre a hirdetm6ny n6lkiili tdrgyalilsos kozbeszerzflsi eli6rAsban."

Ezen kivtil a birill6bizoltsdgS tagokkal ktttott megbizilsi szerz1d€s 3.7.6. pontja
6rtelm6bea ,d bir6l6bizotts6gi tagok feladata a kozremtlktid6s a tov6bbtewezfls
hirdetm6ny n6lkuli t6rgyal6sos e1j6r6s keretdben tort6n6 megrendel6sre vonatkoz6
aj6nl6s elk6szit6s6bery amelyben megjeloli, hogy a nyertes vary els6 dijazoftpillydz6t,

1026 Budapest, Riad6 u. 5. . 1525 Pf .1,66.. Tel.: +36 1.882 85 00 . kapcsolat@kt.hu . www.kozbeszerzes.hu



vail tdbb nyertes vagy dijazott p6ly6z6 koztil mely p6lyilz6kat ajfunlja a
tervpilylzatot kovet6 kozbeszerzlsi elj6r6sban aj6nlattev6k€nt felhivni. A
tervp6lyilzati elj6r6sban ddnt6st hoz6 bir6l6 bizottsfug (zsilri) a tewpillyfuzati
eljdrdsokr6l sz6l6 310/2015 (X.28.) Korm.rendeletnek megfelel6en ui 

"tiata"nyertes6nek az aj6nlatt6telre felhivott ajdnlattev6t (Korz6 Tervezesi Sfi1di6 Kft.)
nyilvdnitotta azzal, hogy e t6rsas6ggal javasolja a tov6bbtewez€st elv6geztetni,
illet6leg szerz6d€st kotni.

A tervp6ly Lzatra dsszesen 2 pillyamii 6rkezett,6s mindke tt6 pdlyamii dijazitsrakeriilt,
azonban a tervpdlydzati eljdrilsbir6l6bizottsilgfunak z6r6jelent6s6ben foglalt aj6nl6sa
szerint a Kbt. 98. S (5) bekezddse, valamint a310/2015. (X.28.) Korm. terd"let-28. S-a
alapjdn az I. dljasnak it6lt pdlyamfivet bead6 Korz6 Tervez6si Sh1di6 Kft.-t kell
aj6nlatt6telre felhivni a tervpdlydzan elj6r,6st kovet6 hirdetm6ny n6lktili elj6r6sban.

A Kdzbeszetz1si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapjdn a szoks6ges vizsgdlatokat
elv€gezte, a vizsgillata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetmeny nelktili t6rgyal6sos
etjAr 6s jogalapj6nak megalap ozottsfuga meg6llap(that6.

Jelen dont6st aKdzbeszerzlsi Hat6sdg Elndke aKdzbeszerzlsi Hat6sdg honlapjan is
kozz€teszi a 103. S (4) bekezdds6nek megfelel6en.

Budapest, 2018.jrllius 13.
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