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Diintds
hiriletmdny ndlkiili tdrgy alds o s elj drdsrOl

A Kiizbeszerz*si Hat6s6g Eln6ke akiizbeszerz4sekrfil sz6l6 201.5. evi CXLlll. tdnt4ny (a
tovdbbiakban: Kbt.) 103. S @) bel<ezdese alapjiln megdllapitja, hogy a Nylregyhiza
Meryei IoSu Viros Onkorminyzata (a tovdbbiakban: Ajenlatk6r6), mint aj6nTatk1r6
6\tal,,Nyiregyhdzi Altattcert J 1gkorszak teruez1s" ttr gybanindftott

hiriletm4ny ndlkiili tdw alilsos eli 6rds i ogalapi a megalapo zolt.

lndokolds

Aj6nlatk6r6 2078. okt6ber 5. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tilj€koztafta a
Kdzbeszerz6si Hat6silgot, hogy a Kbt. 98. S (5) bekezd6se alapj6n hirdetm6ny n6lkiili
ttugy al6sos eljdr6st indlt,,Nyiregyhdzi Allatl<crt l 4glcorszak teruez4s" t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 - hi6nyp6tl6st k0vet6en - a Kbt. 103. S (1) bekezd6sdnek megfelel6en
tfij1koztafta a Kdzbeszerz1si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkiili
ttu gy aldsos elj6r6s jogalapjAnak alkalmazhatfisilgdt igazol6 dokumentumokat.

Az Ajilnlatk6r6 eI6adta, hogy a jelen eIjtuSst megel6z6en tervp6lydzatr elj6r6st
folytatott le, amelynek elj6r6st megindit6 felhlvdsa (tervpdly6zattkifufusa) 2018. 6prilis
77 . napjfinjelent meg az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapjdban 2018 / S 07 4-1.65257 . szilmon.
A fellrJvds IV.3.2) pontja 6rtelm6ben a Birdl6bizoftsilgt0rekszik arra,hogy egy gy0ztes
p6ly6z6t hirdessen ki. Az aj6nlati felhfvds IV.3.3. pontj6ban foglaltak 6rtelm6ben a
tervpillyilzati eljdrdst kdvet6en a szolgilltatds megrendel6s6re ir6nyul6 szerzfidflst a
pillyilzat nyertes6vel vagy a nyertesek valamelyik6vel ktiti meg az Ajtnlatk€r6.
A fellriv6s IV.3.4) pontja 6rtelmdben abhill6bizottsilg dtint6se kotelez6 az aj6nlatk1r6
szdnrrlra.

A megel6z6 eljdrils tewplTyilzati dokument6ci6jdnak 1.14. pontja 6rtelm6ben a kiir6
kotelezetts6get v6llalt, hogy a tov6bbtervezdsre vonatkoz6 tewez6i szerz6d6st a
Bir6l6bizotts6g 6ltal I. helyre rangsorolt p6tyarn{1szeru6jfvel kdti meg, miutdn a Kbt.
vonatkoz6 jogszabillya alapj6n hirdetm6ny n€lkiili tdrgyal6sos elj6rdst alkalmazott a
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r6szv6tel6vel 6s amennyiben a p6ly6z6 a Kbt-ben meghat6rozott alkalmassdgi
felt6teleknek megfelel.

A tewpillydzatra tizenkett6 pillyamli flrkezett, melyek koztil a zstiritagok
egybehangz6 v6lem6nye szerint megosztott els6 dijban a Dekon ICt 6s a GAV-ART
Stfdi6 Kft. r6szestilt.

A tervp6lydzatt elj6r6sbfu6t6bizoftsilgilnak z6r6jelent6s6ben foglalt aj6nl6sa szerint
valamint a Kbt. 98. S (5) bekezddse,6s a310f 2015. (X.28.) Korm. rendelet 28. S-a alapjdn
az I. dijasnak itelt pdlyamiivet benyfjt6kat kell ajdnlattdtelre felhfvni a tewpillyAzatt
elj6rdst kovet6 hirdetm6ny n€lk0li elj6r6sban.

A K0zbeszerz1si Hat6sdg Elndke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiksdges vizsgdlatokat
elvlgezte, a vizsg1lata sor6n megdllapftotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili tdrgyal6sos
eljilr As jogalapj6nak megalapozotts6ga meg6llapithat6.

]elen dont6st aKozbeszerz€si Hat6s6g Elnoke aKozbeszerz1si Hat6s6g honlapjdn is
kilzz0teszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest 201.8. okt6ber 18.
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