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Tdjdkoztot6
hirdetmdny nElk0fi tdrgyoldsos eljdrdsr6l o Kbt. 103. g (4) bekezdAse alopjdn

A K6zbeszerz6si Hat6s6g Etnoke meg6tlapftla, hogy az at6bbi, rendkfv0ti s0rg6ss6gre
atapftott

hirdetmdny nEkAfi tdrgyoldsos elidrds jogalopio megolapozott.

A Szdpmlvdszeti Mizeum (a tov5bbiakban: Aj5ntatk6r6) 2016. 5pritis L2. napi{n a Kbt.

103. S (2) bekezd6se alapj5n t5l6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got hogy a Kbt. 98. S

(2) bekezd6s e.) pontja atapjSn hirdetm6ny n6tkuti t5rgyat6sos etj5r5st indit "Picasso -
A lo kvd ltozd so k 1 I I 5 - 1 9 7 2 " t6rgyban.

Aj5ntatk616 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetet6en tSj6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s5got, valamint csatotta a rendkiv0ti s0rg6ss6gre alapitott
hirdetm6ny n6lk0ti t5rgyal5sos etl616s jogatapl5nak alkalmazhat6s5g5t igazot6
dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a atapj5n a sz0ks6ges vizsgStatokat
elv6gezte, a vizsg5lata sor6n megSttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkuti t5rgyal5sos
etj616s jogatapj6nak megalapozotts5ga me95ttapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6sSg hontapj6n is
kozz|teszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

lndoko16s

A Kbt. 98. g (2) bekezd6s e) pontja szerinti jogatap abban az esetben atkatmazhat6,
amennyiben a torv6nyben foglalt vatamennyi fett6tet tetjes0t a beszerz6s t5rgya
vonatkozds5ban:

1.., a beszerz6s feltdtlen]l sz]ksdges, mivel
t'.o;bz aj5ntatk616 6ttal el6re nem tdthotf okb6t et6dllt
3. rendkivili s1rgdssdg miatt
4. a nyilt, o meghivdsos vagy o tdrgyoldsos eljdrdsra el6irt hatdrid6k nem lenndnek

betarthot6ak 6s
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5. a rendkfvu[i surg6ss6get indokot6 kdrilmEnyek nem oz ojdnlatkdr6
mulosztdsdb6l vagy oz ajdnlotkdrd dltol el6iddzett okbdl erednek,

Rdszletes indokolds

A feltdtlen sziksdgessdget megatapoz6 kor0tm6nyk6nt Aj6ntatk6r6 et5adta, hogy a
Sz6pm0v6szeti M0zeum a "Picasso - AtakvS[toz5sok L895-tg7? cim0 ki6ttft5s m0t6rgy
sz6tlftm5nyozSsi feladatainak ett5t5sa tSrgy6ban uni6s nyitt kozbeszerz6si elj5rSst
kezdem6nyezett. A ki5ttitSs a Sz6pm0v6szeti M0zeumban 2016. 5pritis. - augusztus 28.
kozott ker0[ megrendez6sre. Az etj5r5st megindit6 fethfv5s az Eur6pai Uni6 Hivatatos
Lapj5ban 2015. december 31-6n 2015/5 253-4632L7 sz6mon jetent meg. Az

aj5ntatt6teti hat5rid6ig, azaz 2016 febru6r tL-6n 11:30 6r5ig egy aj6ntattev6 nyijtott be

aj6ntatot nett6 174,550,- EUR ajdntati 6rralaz etj5r6st tebonyotit6 cim6re.
Az uni6s nyitt kozbeszerz6si etjSr6s aj5ntatt6teti hat6ridej6nek tel6rta ut5n 0j

kolcsonad6i ig6nyek - mindez a kolcsonad6 kOtfotdi mrizeum 5ttat ut6tag meghat5rozott
fett6telrendszert jelent, amit aj6ntatk6r6 nem lSthatott el6re 6s nem tudott el6re
tervezni - merultek fe[, amelyeket az Aj6ntatk6r6 megvizsg5tt 6s tekintettetarra, hogy a
beszerz6s tSrgya - a m6szaki teir6s 6s igy az ellenszotg5ttat5s osszege - otyan

m6rt6kben vdltozott, amely nyitt kozbeszerz6si etj5r6s eredm6nyek6nt megkotend6
szerz6d6s tartalm6val nincs m5r osszhangban, a helyzet szerz6d6sm6dosit6ssal m5r
nem kezelhet6, igy az etj5r5st eredm6nytetenn6 kettett nyitv5nitani. A szdllitmdnyozdsi

felodatok elldtdso feltdtlenhl sz1ksdges o megrendezdsre ker0l6 kidllitds megtortdsa
szempontjdb6l.

Az Aj5ntatk6r6 et6adta, hogy a rendkivili sArg6ssdg nem oz Ajdnlatkdr6 dltol
el6iddzett okb6l, vogy mulasztdsb1l ered, illetve oz el66llt helyzet az ojdnlotkdr6 6ltol elSre
nem ldthot6 okb6l kovetkezett be, mivel az aj5nlatt6teti hat5rid6, vagyis 2016. februdr
11-6t kovet6en 0j, e[6tte nem jelzett kotcsonad6i i96nyek merultek fet. Aj5ntatk616

tudom6s5ra 2016. m5rcius 29-6n futott, hogy a kolcsonad6i ig6nyek otyan m6rt6kben
v5ltoztak, amely nem teszi tehet6v6 a nyitt etjSr6sban val6 szerz6d6sk6t6st 6s a Kbt.

szerinti m6dosit6st. (e fiattitas megnyit6s6nak id6pontja: 2016. 5pritis 21.)

Az Aj5ntatk6r6 csatotta, az {ltala et6adottakat at5t5maszt6 dokumentumokat,
k6relm6hez.

A rendkfv0ti s0rg6ss6g kapcs6n az Aj5ntatk616 el6adta, hogy a kiSttit5s

id6pontj5nak m6dosft6sa igen jelent6s anyagi 6s erkotcsi k5rokat okozna a m0zeum
sz6m{ra. Az Aj5ntatk616 sz6mit5sokkat at6t5masztva igazotta, hogy mds etj5r5sra e16irt

hat6rid6k az adott beszerz6s kapcs5n nem lenn6nek betarthat6ak, Aj5ntatk616 az

5tta15nos etj6rSsfajt5k tef olytat5s6val nem tud n5 megtartani ki6ttit6st.

Budapest, 2016. 5pritis 28.

Rig6 Csobo
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