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Ddntds
hiriletmdny ndlkiili tdrgy al6s o s elj drdsr 6l

A Kdzbeszerz€si Hat6s6g Eln6ke akdzbesztrz4sekr6l sz6l6 2015. eai CXLilI. tt)raeny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. S @) belcezdAse alapjdn megdllapitla, hogy az OrczAgos
Bir6sAgp Hivatal (a tov6bbiakban: Ajdnlatker6), mint aj6nlatk6r6 6ltal ,,Tapolcai
tentez4si szolgdltatds" tdrgyban indftott

hiriletmhny nhlkilli tdrgv alilsos eli 6rds i ogalapi a megalap ozott.

lndokolds

Aj6nlatk6r6 2018. jrllius 20. napjiln a Kbt. 1.03. S (1) bekezd6se alapjdn tdj€koztatta a
Kdzbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (5) bekezd6se alapj6n hirdetmEny n€lkiili
tdr gy alfusos elj 6rdst indft,,T ap o I c ai t ent e z 6 s i s z o I g 6It at d s " tAt gyb an.

Aj6ntatker6 - hi6nyp6tl6st kdvet6en - a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en
tdj€koztafta a K6zbeszerz€si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny ndlkiili
tdrgyalilsos elj6r6s jogalapjdnak alkalmazhat6s6g6tigazol6 dokumentumokat.

Az Aj1nlatk6r6 el6adta, hogy a jelen elj6r6st megel6z6en tervp6lyizatt elj6rdst
folytatott le, amelynek elj6rdst megindit6 felhiv6sa (tervp6ly6zattkiirilsa)2017.janu6r
2. napjfunjelent meg a Kdzbeszerzlsi6rteslt6ben KE-1,6628/201,6. sz6mon. Az aj6nlatr
fellriv6s IV.3.3. pontjdban foglaltak 6rtelm6ben a tervpillyilzan elj6r6st kdvet6en a
szolgilltat6s megrendel6sdre ir6nyul6 szeru6d6st a p6ly6zat nyertes6vel vary a

nyertesek valamelyik6vel kOti rrreg az Aj6nlatk6t6. A tewpillyilzati eljdr6sokr6l sz6l6
370/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 26. S (2) bekezd6se szerint a bh6l6bizofts6g az
aj6nlatk6r6 (1) bekezd€s szerinti el6(r6sa ellen6re is jogosultkizdr6lag az els6 dijas
p6lydz6t ajdnlani a tervp6lyilzatot k6vet6 kdzbeszerz€si eljilrilsban va16 r6szv6telre,
amennyiben a m6sodik dijas pillyamfl szakmai szlnvonal6ban az els6 dljazotthoz
k6pest jelent6sen alacsonyabb 6rt6ket k6pvisel, valamint ilyen esetben is jogosult olyan
aj6nl6st tenni, hogy ne kertilj0n sor hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6s
lefolytatds6ra. A tewpilLyilzat ztu6jelent6s6nek 9. pontja szerint a Bfrdl6bizottsSg a
pdlyilzattfelhivds 1.14. pontja 6rtelm6ben tigy ddnt6tt, hogy csak a 20. sz6mf p6lyamii
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alkalmas arra, hogy annak alapj6n a p6lydz6 tewez6i szolg6ltat6s megrendel6sdre
vonatkoz6 hirdetm6ny nClktili tdrgyalfusos elj6rdsban aj6nlatt6telre felhivdsra keruljon.

A Bir6l6bizottsilg Elnokdnek 2014.OBH.XXXII.D.20./25. sz. feljegyzlse szerint ,,a
tewpllydzati elj6rds II. dij6ban r6szesitett 7. €s 19. sorszfumri p6lyam{ive sem a
tomegalakit6sban, sem a szewezeti egys6gek koztertileti kapcsolataiban nem olyan
nagyvonalf" mint a nyertes p6lyami1, ez1rt aBir6l6bizotts6g kizfu6laga20. sorszilmtt
p6lyAz6t ajilnlja a tervp6lyilzatot kdvet6 hirdetm6ny n6tki.ili ktizbeszerzlsi eljfur6sban
v al6 r 6szv6telre felhivni.

A tervpdlyLzan eljilrAsbir6l6bizottsilgilnak zdr6jelentds6ben foglalt aj6nt6sa szerint a
Kbt. 98. S (5) bekezdrOse, valamint a310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 28. S-a alapjtnaz
I. d{asnak it6lt p6lyamtivet k6pvisel6 Szab6 P6ter fipit1sz M{iterme Kft.-t ketl
ai6nlatt6telre felhfvni a tervp6lyilzan eljilrdst kovet6 hirdetm6ny n6lktili tdrgyal6sos
elj6r6sban.

A Kozbeszerz1si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiksEges vizsgdlatokat
elvflgezte, a vizsgillata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos
eljtu 6s jogalapjdnak megalapozottsdga megdllapithat6.

felen dont6st a Kilzbeszerz€si Hat6sdg Eln6ke a K1zbeszerz€si Hat6sdg honlapj6n is
kiizz6teszi a 103. S (4) bekezdEs6nek megfelel6en.

Budapest 2018. augusztus 2. )
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