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DiintEs
hirdetm4ny n4lkiili tdrgy alds o s eli 6rdsr 6 I

A Kozbeszerzlsi Hat6s6g Elnoke akozbeszerzlsekr6l sz6I6 2015.6vi CXLIII. torv6ny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezddse alapj6n meg6llapi\a,hogy a Budapesti M(iszaki

6s Gazdas6gtudominyi Egyetem, mint aj6nlatk&6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal

,,Budapesti M(iszaki 6s GazdasigtudomAnyi Egyetem (BME) r6sz0te biotechnol6giai

laboreszk0ztik beszerzilse III. - 2 r6sz" t6r gyban inditott

hir d etm4nu n1lkiili t Argu al As o s eli dr ds i o g alap i a m e g aI ap o z o tt.

lnilokol6s

Aj6nlatk6r6 2018. november 15. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd€se alapiilntfui1koztafta a

Kozbeszerz€si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdds a) pontja alapj6n hirdetmdny

n6lki.ili tfngyalfusos elj6r6st indit ,,Budapesti Miiszaki 6s GazdasAgtudominyi Egyetem

(BME) rlszlre biotechnol6giai laboreszkiiziik beszerzilse III. - 2r6sz" tfugyban.

Aj6nlatk€r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t6j6koztafta a K6zbeszetz€si

Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lktili tfurgyaltsos elj6r6s jogalapj6nak

alkalmazh at6s6gdt igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hory a Kbt. 35. S (2) bekezdCs6nek e) pontja szerinti el6felt6telek

fenn6llnak, tekintettel arra, hogy az Aj6nlatk6r6 TED 2018/S 001-000220 sz6rni felhiv6sa

2018. 01. 03. napj6n tort6nt kozzltltel€vel ,,Biotechnol6giai laboreszkOzOk beszetz€se a

Budapesti Miiszaki 6s Gazdas6gtudom6nyi Egyetem (BME) t€sz€te" t6rgyfi,25 r€szb5l6116,

Kbt. 81. S-a szerinti, nyilt elj6rdst folytatott le. A megel6z6 nyilt elj6r6s els6 t€sz€te - jelen

e1j1r1s els6 r6sz6re - k6t aj6nlattev6 nydjtott be ajdnlatot (Sartorius Stedim Hung6ria Kft.,

LABOREXPORT Kft.), amelyeket Aj6nlatk6r6 a Kbt. 73. 9 (1) bekezd6s e) pont alapj6n

6rv6nytelenn6, majd az eljtrits ezen r€sz6t eredm6nytelenn6 nyilv6nitotta a Kbt. 75. S (1)

bekezd€s b) pontja 6s a Kbt. 75. g (2) bekezd6s b) pontja alapi6n, arra tekintettel, hogy ebben

a rdszben kiz6r6Iag 6rv6nytelen ajAnlatokat nyfjtottak be, tovdbb6 Aj6nlatk6r6

rendelkez6s6re 6116 anyagi fedezet osszege nem volt elegend6 a szerz6d6s megkot6sChez
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egyik aj6nlat tekintet6ben sem. A megel6z6 eIjilrils nyolcadik r1sz€re - jelen etj6rAs m6sodik
r6sz6re - eW aj6nlattev6 nyfjtott be aj6nlatot (Sartorius Stedim Hung6ria Kft.), amelyet
6rv6nytelennek nyilvdnitott Aj6nlatk6r6 a Kbt. 73. S (1) bekezd6s e) pontja alapj6n (az ajilnlat
egyebekben megfelelt a formai kovetelm6nyeknek).

Aj6nlatk€r6 a fentiekre tekintettel a Kbt. 75. S (1) bekezd€s b) pontja, valamint a Kbt. 75. S

(2) bekezdes b) pontja alapj6n eredmdnytelenn6 nyilv6nitotta az el6zrn6nyi eljtufus 1.. r6sz6t,
tov6bb6, a Kbt. 75. S (1) bekezdes b) pontja alapjiln eredm6nytelenn6 nyilv6nitotta az
el6zm€nyi eljdrds 8. r€sz6t, 6s ldrj, hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos kdzbeszerzlsi elj6rdst
kezdem6nyezett.

Aj6nlatk6r6 megktildte a megel6z6 eljilrfus dokumentumait 6s igazolta,hogy ak)zbeszerzls
feltetelei id6kozben ldnyegesen nem vdltoztak meg.

Aj6nlatk€r6 a targyaldsra meghfvta a megel6z6 elj6r6s azon ajdnlattev6it, melyek aj6nlata
nem a Kbt.73. S (1) bekezdes b) vary d) pontja szerint min6siil 6rv6nytelennek.

A Kbt. 98. S (2) bekezd6s a) pontj6ban foglalt valamennyi konjunktiv felt6tel ferctlll, igy
Aj6nlatk6r6 6lhet a hirdetm6ny nClkoli ttugyalfusos elj6rds inditdsdnak lehet6s6g6vel a Kbt.
98. S (2) bekezd€s a) pontja szerint.

AKozbeszerzflsiHat6sdg Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapjdn a szi.iks6gesvizsgfulatokat elv6gezte,
a vizsgiiata sordn megdllapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili tdrgyalfusos eljdrds
jogalapj6nak megalapozotts6ga megdllapithat6.

Jelen ddnt€st a Kozbeszerz€si Hat6sdg Elnoke a Kdzbeszerzlsi Hat6sdg honlapjdn is
kdzz1teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. november 29. 
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