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DdntEs
hirdetmEny ndlkiili tdrgy aldsos elj 6rdsr6 I

A Kdzbeszerz1si Hat6s6g Elndke a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLII. t6rv6ny (a

tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n megdllapitja, hogy a P6zmdny P€ter

Katolikus Egyetem, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: AjSnlatk€r6) iital ,,APAzminy P6ter

Katolikus Egyetem ,,Br6dy projekt" megval6sit6s6hoz kapcsol6d6 Eplt€si beruh6zis
lebonyolit6i feladatainak ellit6sa" t6rgyban inditott

hiriletm4ng ndlkiili tdwaldsos elidrds iogalapia megalapozott.

lndokol6s

Ai6nlatk€r6 2018. jrilius 23. napj5rn a Kbt. 103. S (1) bekezdese alapj6n t6i{koztatta a

Kdzbeszerzlsi Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd€s a) pontja alapidn hirdetm6ny
n6lkiili t6rgyal6sos elj6rdst indlt ,;A PAzrniny P6ter Katolikus Egyetem ,,Bt6dy projekt"

megval6sltds6hoz kapcsol6d6 6plt6si beruhdz6s lebonyolit6i feladatainak e1l6t6sa"

t6rgyban.

Aj6ntatk€r6 a hi6nyp6tl6si felhivdst k6vet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s€nek megfelel6en

t jlkoztatta a Kdzbeszerzlsi Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny ndlki.ili tSrgyaldsos

elj6r6s jogalapjdnak alkalmazhat6sAgit igazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a Kbt. 85. S (2) bekezd6s€nek e) pontia szerinti el6felt6telek

fenn6llnak, tekintettel arra,hogy az Ajarilatk€r6 2018/5069-153331 sz6mon 2018. dprilis 10-

6n megjelent hirdetrn6nnyel ,,A Plzrniny P6ter Katolikus Egyetem ,,Br6dy projekt"
megval6sit6s6hoz kapcsol6d6 6pit6si beruhdzds lebonyolit6i feladatainak e1l6t6sa." tArgyi
nyllt elj6r6st folytatott le. A megel6z6 eljdrds sor6n k6t aj6nlattev6 nyrijtott be ajdnlatot. Az

egyik aj6nlattev6 ajdnlatdt a Birdl6bizottsdg javaslata alapjran a Kbt.73. S (1) bekezd€s e)

pontja szerint Aj6nlatk6r6 6rv6nytelenn6 nyilv6nitotta. Az aj6nlattev6k aj6nlata meghaladta

az aiAnlatklrl rendelkez€sere 6116 - Kbt. 75. S (4) bekezdes szerint igazolt - anyagi fedezet

6sszeget.
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Aj6nlatk6r6 a fentiekre tekintettel a Kbt. 75. S (2) bekezdds b) pontja alapjdn
eredmdnytelenn6 nyilv6nltotta az el6zrn€nyi elj6r6st, €s annak vonatkoz6sdban llj,
hirdetmEny n6lkiili tdrgyal6sos kbzbeszetzflsi eljdr6st kezdem6nyezett.

Ajdnlatk€r6 megkiildte a nyilt eljSr6s dokumentumait is 6s igazolta, hogy a klzbeszerz&
felt€telei id6kdzben lenyegesen nem vAltoztak meg.

Aj6nlatk6r6 a t6rgyal6sra meghivta a megel6z6 eljdrds mindk€t ajdnlattev6j€t, melyek
vonatkozdMban igazolta, hogy a Kbt. 85. S (2) bekezdEs e) pontjdba foglalt felt€telek
fenndltnak, mivel azok ajdnlata nem a 73. S (1) bekezd€s b) vagy d) pontja alapjdn min6siilt
€rv6nytelennek, 6s ajAnlatuk me glelelt az el6irt formai kdvetelmdnyeknek.

AK6z&szerz6si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. $-a alapj6n a sziiks6ges vizsgdlatokat elv€gezte,
a vizsg6Tata sor6n megSllap{totta, hogy a hirdetm6ny n6lktili t6rgyat6sos eljdrds
jogalapjAnak megalapozotts6ga meg6llaplthat6.

felen ddnt6st a Kilzbeszerz€si Hat6Mg Elndke a Kijzbeszerzhi Hat6s6g honlapjdn is
kdzz€teszi a Kbt. 103. S (4) bekezdes€nek megfelel6en.

Budapest 2018. augusztus 3.
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