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Diintds
hiriletuneny nAlkiili tdrgy al6s o s elj 6rdsr 6l

A Kozbeszerz€si Hat6sdg Eln6ke a kiizbeszcrz4selerdl sz6l6 2015. ni CXLill. ttiroeny (a
tovdbbiakban: Kbt.) 103. S @) bekezd4s alapjdn meg6llapitja, hogy a Budapesti
Gazdas6$ Egyetem (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6), mint ajdnlatkdr0 6ltal ,,K6zponti
Kdnyotdr 6s Hallgat6i Kiizpont teroezAse" tdrgyban inditott

hiriletmdnA nAlkiili tdw alAsos eli tuds i ogalapi a megalapozott.

lnilokol6s

Aj6nlatk6r62018. december 20. napjen a Kbt. 1.03. S (1) bekezd6se alapjdn tdjdkoztatta
aK}zbeszerz1siHat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (5) bekezd6se alapjSn hirdetmdny n61kiili
tdrgyal6sos elj6rdst indit ,,Kdzponti Kdnyotdr 6s Hallgat6i Kiizpont terztezAse"

t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s€nek megfelel6en t6jdkoztatta a Kilzbeszerzflsi
Hat6s6go! valamint csatolta a hirdebn6ny n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6s jogalapjdnak
alkalmazha t6s6gdt igazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 el6adta, hogy a jelen elj6rdst megel6z6en tervp6lyilzatr elj6rdst folytatott
le, amelynek eljdrdst megindit6 felhlv6sa (tervpdlydzattktfuilsa) 2018. augusztus L4.

napjdn jelent meg az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapj6ban 2018/3 755-356778 azonosit6
sz6mon.
Az ajlnlati felhlv6s IV.3.3. pontja €rtelmEben a tervpllyilzatt elj6r6st k0vet6en a

szolgiltatfus megrendel6s€re irdnyul6 szerz1d€st a pLlyAzat nyertesdvel vary a

nyertesek valamelyik6vel kdti meg az Aj6nlatkfirfl. Az aj6nlati felhlv6s IV.3.4. pontja
szerint Aj 6nlatke r 6 szfumlra kotelez6 a bir 676bizotts6 g dont6se.

A tervpdlydzatt elj6r6sban ddnt6st hoz6 bftilI6bizottsdg a tervpdlydzatr elj6r6sokr6l
sz6l6 310/2075 (X.28.) Korm. rendeletnek megfelel&n az eljdr6s nyertes€nek az

aj6nlatt6telre felfuvott Aj6nlattev6t (Gereben Maridn Epit6szek Kft.) nyilv6nitotta 6s

alkalmasnak ft6lte atra, hogy a tervp6lyflzatot k6vet6 kilzbr-lszerzflsi elj6r6sban

ai6nlatt6telre feltriv6sra kertiljtin.
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A Bir6l6bizofts6gmeg6llapit6sa 6rtelm6ben - aszabillyosan bedrkezeftT6p6lyamiivet
6rtdkelve - 3 p6lyamii dijazilsban r6szesii{t, 3 p6lyamf pedig rangsorol6s n6lkiiLli
megv6telre keriilt 6s dljazdsban rdszesiiLlt. A tervpllyilzat z6r6jelent6s6nek L4. pontja
szerint a Bfr6l6bizoftsAg rlgy d0ntdtt, hogy a Kbt. 98. S (5) bekezdEse, valamint a
370/2015. (X.28.) Korm. rendelet 28. S-a alapj6n a 18. sorszdmf 6s I. d{at nyert
pillyarn{lszerz6i jogfval rendelkez6 Gereben Maridn Epftdszek Kft.-t kell aj6nlatt6telre
felhivni a tervp6ly 6zan eljfur6st k0vet6 hirdehn€ny ne*titi tfurgyalfusos elj6r6sban.

A Ktizbeszerzflsi Hat6s6g Eln0ke a Kbt. 189. S-a alapjen a sztiksEges vizsgillatokat
elvflgezte, a vizsgAlata sordn meg6llapitotta, hogy a hirdetmEny ndtkiili t6rgyal6sos
elj6rds jogalapj6nak megalapozottsdga megdllapfthat6.

felen d0nt6st aKdzfuszerz6si Hat6sdg Elntike aK}zbeszerz€si Hat6s6g honlapjan is
k6zz6teszi a 103. S (a) bekezdEsEnek megfelel6en.

Budapesf zl7g.janutu 10. 1,1
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