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DOnt6s
hiriletmdny n6lkilli tdrgy alds o s elj drdsr6l

A K6zbeszerz6si Hat6s6g Elnoke akozbeszerz€sekr1l sz6l6 2015.6vi CXLIII. t0rv6ny (a
tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapjdn megdllapftja, hogy a Nemzeti
Sportkozpontok, mint ajilnlatk&6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal ,,Nyugat-
maryarorszfugp utinp6tl6s nevel6si centrum tervez6se, kivitelezflse" t6rgyban inditott

hiriletmtny n4lkiili thw aldsos eli 6rds i ogalapi a megalap o zott.

Inilokolds

Ajdnlatk6r6 2078. szeptember 24. napj5in a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn tiljlkoztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdds a) pontja alapj6n hirdetmeny
n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6st indlt ,,Nyugat-magyarorczilgi ut6np6tlAs nevel6si centrum
tervez6se, kivitelez6 se" tdrgyban.

Ajdnlatk6r6 a hi6nyp6tldsi fellriv6st kdvet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en
tdj€koztalta aKozbeszerz€si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny ndlki.ili t6rgyal6sos
elj6r6s j ogalapjdnak alkalm azhat6silgfit igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazotta, hogy a Kbt. 85. S (2) bekezd6sdnek e) pontja szerinti el6feltetelek
fenndllnak, tekintettel arra, hogy az Ajdnlatk6r6 2017. december 28. napjfun (2077/3 250-
526398),,A n5rugat-maryarorszAgp utinp6tlis-nevel€si centrum tervez6se, kivitelez€se"
tirgyt, Kbt. 81. $-a szerinti, nyflt eljdr6st inditott. A megel6z6 eIjtuSsban k6t ajdnlattev6
nyfjtott be ajdnlatot, azonban mindk6t aj6nlat meghaladta az Aj6nlatk6r6 rendelkez€slre
6116 anyagi fedezet 6sszeg6t.

A rendelkez1sre 6116 anyagSfedezet Osszeg6t Aj6nlatker6 az aj6nlatok bont6s6t megel6z6en
ismertette.
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Ajdnlatk6r6 a fentiekre tekintettel a Kbt. 75. S (2) bekezdEs b) pontja alapj6n

eredm6nytelenn6 nyilvdnitotta az el6zm1nyi elj6rdst 6s l j, hirdetm6ny n6lktili tdrgyal6sos

k6zbeszer z1si elj6r6st kezdem6nyezett.

Aj6nlatk6r6 megktildte a megel6z6 elj6res dokumentumait is 6s igazolta, hogy a

kdzbeszerzls felt1telei id6kozben ldnyegesen nem v6ltoztak meg.

Aj6nlatk6r6 a targyal6sra meghfvta a megel6z6 eljfurds mindk6t ajdnlattev6j6! melyek

aj6nlata nem min6stilt €rv6nytelennek.

Ajdnlatk6r6 a megel6z6 elj6rds eredmdnytelens6gdre tekintettel €lhet a hirdetm6ny n6lki,ili

tfurgyalfusos elj6r6s indit6s6nak lehet6s6g6vel a Kbt. 98. S (2) bekezd6s a) pontja szerint.

AKozbeszerzlsiHat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapjdn a szi.iks6gesvizsgllatokat elv€gezte,

a vizsgillata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos elj6r6s

jogalapj6nak megalapo zoftsilga megdllapithat6.

Jelen d0nt6st a Ktrzbeszerzlsi Hat6sdg Elntike a Kozbeszerz€si Hat6s6g honlapjdn is

kdzzlteszi a Kbt. 103. S (4) bekezdds6nek megfelel6en.

Budapest, 2078. okt6ber 4.
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