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DiintAs
hiriletmdny ndlkifli tdrgy al6s o s elj drdsrdl

A Kdzbeszerz€si Hat6s6g Elnoke a kcizbeszerz4sekrfll sz6l6 2015, eai CXLilI. tiirceny (a
tov6bbiakban: Kbt.) 103. S @ belcezddse alapjdn meg6llapitja, hogy a SZovA
Szombathelyi Vagyonhasznoslt6 6s Yilrosgazddlkod6si Nonprofit Zrt. (a
tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6), mint aj6nlatk6r6 6ltal ,,Szent Mdrton Looas Kdzpont
enged4lyes 6s kiaiteli tenteinek elkAszit4se" tilrgyban inditott

hiriletmhny n6lkiili tdw al6s o s eli 6rds i o galapi a megalap o zott.

lndokolds

Ajdnlatk6r6 2018. okt6ber 12. napjiln a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n t6j6koztatta a
KLzbeszerz6si Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (5) bekezd6se alapjdn hirdetm6ny nelktili
targyalilsos elj6r6st indit ,,Szent Mdrton Looas KLzpont engedAlyes 6s kioiteli
teru einek elk4szitds e" tdr gyban.

Ajdntatk€r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t6j€koztatta a Kdzbeszerz€si
Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkiili tfugyalfusos elj6r6s jogalapj6nak
alkalmazh at6s6,g6t igazol6 d okumentumokat.

Ajdnlatk6r6 el6adta, hogy a jelen eljar6st megel6z6en tervpSlydzatr elj6r6st folytatott
le, amelynek eljdr6st megindit6 felh(v6sa (tervp6lyd zatikrtt6sa) 2018. aprilis 17. napjfun
jelent lmegaz Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapj6ban2018/5074-'1,65256 azonosit6 sz6mon.
Az ailnlati fellrJv6s IV.3.3. pontja 6rtelm6ben a tervp6lyilzan eljdrdst kovet6en a
szolgaltatds megrendel6s6re irdnyul6 szerz6d1st a p\IyLzat nyertes6vel vary a
nyertesek valamelyik6vel kdtik megaz Aj6nlatker6. Az ajdnlati felhivds IV.3.4. pontja
szerint Ajdnlatk6r 6 szfim6ra kotelez6 a bfrill6bizottsdg dont6se.

A tervp6lyilzatt eljdr6sban dont6st hoz6bir6l6bizottsdg a tervpdlydzatt eljdrdsokr6l
sz6l6 370/2015 (X.28.) Korm. rendeletnek megfelel6en az elj6rds nyertes6nek
aj6nlatt6telre felhivott Ajdnlattev6t (Epftlszett 6s Design St0di6 I(t.) nyilv6nitotta 6s
alkalmasnak it6lte arra, hogy a tervpdlyilzatot kdvet6 kdzbeszerzlsi eljilrfusban
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aj6nlatt6telre felhiv6sra keriiljon.

A tervpdlyitzatra dsszesen 7 pillyamfi firkezeft' amelyb6l 3 dljaz6sban rEszesiilt, L

pedig megv6telre keri.i{t, azonban a tervp6lyilzat z6r6jelent6s€nek 5. pontja szerint a
Blrill6bizottsdg igy dontdtt, hogy a Kbt. 98. S (5) bekezd6se, valamint a 310/2015.

(X.28.) Korm. rendelet 28. S-a alapj6n a 3. szfim.d.ds I. dijat nyert p6lyam{i szerzOi

jogdval rendelkezl Epltlszeti 6s Design Stfdi6 Kft.-t kell aj6nlatt6telre felhivni a

tewpilly 6zati elj6rdst kdvet6 hirdetm6ny n6lkiili tdr gy alilsos elj6r6sban.

A Kiizbeszerzlsi Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiksEges vizsg6latokat
elv1gezte, a vizsgillata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos

elj6r6s jogalapjdnak megalapozottsdga meg6llapithat6.

felen d6nt6st aK}zbeszerz€si Hat6s6g Elntike aKlzbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is

k)zzlteszi a 103. $ (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest 2018. okt6ber 1.9.

elnAk
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