
Iktat6szdm: HNT-00o'2 / M / 2019.
igyint6z6: dr. Bodndr Enik6

D6nt6s
hirdetm4ny ndlkiili tdrgy al6s o s elj tudsr6 I

A Ktizbeszerzflsi Hat6s6g Elntike a kdzbeszerzdsekr6"I sz6l6 2015. eui CXLill. ttiraeny (a
tovdbbiakban: Kbt.) 103, S @) belcezddse alapjan megdllapitja, hogy a Heves Meryei
Korminyhivatal (a tov6bbiakban: AjAnlatk6r6), mint aj6nlatk6r6 6ltal ,,Heoes Megyei
KormdnyhioatalEgrilfuilsiHioatalkiizponti 4piiletenektercezAse" targybaninditott

hirdetmdnlt nilkiili tdrw alfusos eli 6rds i ogalapi a megalapozott.

lnilokol6s

Aj6nlatk6r6 2019. november 4. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn t6jEkoztatta
a Kozbeszeru€siHat6sdgot, hogy a Kbt.98. S (5) bekezd6se alapjdn hirdetm6ny n6lkiili
t6rgyal6sos elj6r6st indlt ,,Heves Megyei Kormdnyhioatal Egri ldrdsi Hioatal
kii zponti tpiiletenek tertt ez6se" tilr gyban.

Ajdnlatk6r6 - a hi6nyp6tl6st kdvet6en - a Kbt. 103. S (1) bekezd€sEnek megfelel6en
t j€koztafta a K6zbeszerz1si Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdetmdny ndlktili
tdrgyaldsos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhatflsegetigazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a jelen elj6rdst megel6z6en tervpdlyilzan elj6r6st folytatott
le, amelynek elj6r6st megindit6 felhivdsa (tervp6lyilzan kiirdsa) 2019. febru6r 19.
napjdn ker0lt kiizz1t€tehe az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapj6ban (TED) 2079/3 035-
079546 azonosft6 sz6mon.

A tervpSlyilzatr kiirds IV.3.3. pontja 6rtelm6ben a tervpllyilzan eljArdst k0vet6en a
szolg6ltat6s megrendel6s6re ir6nyul6 szeru6d6st a pAIyLzat nyertesEvel vary a
nyertesek valamelyik6vel kiiti meg az Aj6n1atk6r6. Atewpillyilzati kifrds IV.3.4. pontja
szerint Aj6nlatk6r 6 szAmdra k6telez6 a bft 6I6bizotts6g d6nt6se.

A tervpdlyizatt elj6r6sban d0ntdst hoz6 bfrSl6bizottsdg a tervp6lydzan elj1r6sokr6l
sz6l6 370/2075 (X.28.) Korm. rendeletnek megfelel6en az eljdrds nyertes6nek az
ajdnlatt6telre felhivott aj6nlattevfit (ZlP Architects Kft.) nyilvdnitotta 6s alkalmasnak
(t6lte arra, hogy a tervp6lydzatot k0vet6 k0zbeszerzflsi elj6r6sban kiz6r6lagosan
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ajdnlatt€telre felhiv6sra keri.ilj6n.

A Bir6l6bi zoftsilgmeg6llapitdsa 6rtelm6ben - a szabilly osan be6rke zett 32 p6lyamtivet
6rt6kelve - 5 p6lyamii dfijazilsban,2 pSlyam{l pedig rangsorol6s nelki.ili megv6telben
6s dijazAsban rdszestilt. A tewp6ly6zat zdr6jelent€s6nek aj6nldsa, valamint a

tervpalyilzan eljdrds eredm6ny6r6l sz6l6 tAjflkoztat6 VI.3) pontja szerint a

Bir6l6bizotts6g arra tett javaslatot az Ajilnlatk€r6nek, hogy a Kbt. 98. S (5) bekezd6se,
valamint a310/2015. (X.28.) Korm. rendelet 28. S-a alapjdn a 8. - EKR 24birdlatrsz6m'6
6s I. d{at nyert pillyamti tewez6j€t, a ZIP Architects Kft.-t hivja fel a hirdetm6ny
n6lktili tilrgy al6sos elj6r6sban aj6nlattdtelre.

A Kdzbeszerz€si Hat6sdg Elndke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sztiks6ges vizsgdlatokat
elvflgezte, a vizsgillata sorAn meg6llapitotta, hogy a hirdetmdny ndlktili t6rgyal6sos
elj6r6s jogalapjdnak megala pozoftsAga meg6llapithat6.

Jelen dontdst aKdzbeszerz1si Hat6sdg Elndke aKdzbeszerz1si Hat6s6g honlapj6n is

kdzz€teszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest 2019. november 18.

a Kiizbeszerz6si Hat6sig eln6ke
nev6ben €s megbizilsilb6l:
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dr. Kugler Tibor "ir-,
f 6 osztily v ezet6, kiadm6ny oz6
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