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Ddnt6s
h i rd etmdny n 6 lkii li td rgyo l6sos e ljd rdsr6l

A K6zbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 103. S (4) bekezO6se alapj6n meg5ltapitja, hogy a

Budopest F6vdros ttt. keriitet 6WAo-A1*dsmegyer i)nkormdnyzot (a tov6bbiakban:
Aj5nlatk6r6) mint ajdnlatk6r6 5ltat ,A Bdkdsmegyeri pioc 6s kdzdssAgi t6r megval6sftdso,
valomint o HeltoiJen6 tdr megtjitdsa" tdrgyban inditott

h i rd et m 6 ny n 6 IkA Ii td rgyo ld s os e Ij 6 rd s i o g o lo pi o m eg o la p ozott.

lndokoltis

Af5nlatk6r6 2017. j0tius L2. napi{n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se atapj5n tSj6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6sSgot, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek a) pontja alapj5n hirdetm6ny
n6tkOli tdrgyal5sos elj5r5st indft I Bdkdsmegyeri pioc 6s kdzossdgi tir megvat1sitdso, valomint o
Heltoi Jen6 tir meg0jitdso" t6rgyban.

Ai6ntatk6r6 a r6sz6re megktltd6tt hi6nyp6tt5si felhivdst kovet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek
megfelel6en tSj6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6sdgot, valamint csatotta a hirdetm6ny n6tkrlti
t6rgyat6sos etj6r6s logalapj5nak alkalmazhat6s6g6t igazot6 dokumentumokat.

Ajdntatk616 igazolta, hogy a Kbt. 85. S (2) bekezd6s6nek e) pontja szerinti el6felt6tetek
fenn5ilnak, mely atapj6n aj5ntatk616 hirdetm6ny n6tkUti tSrgyalSsos etj6rdst alkalmazhat,
ha meget6z6teg a nyitt vagy meghiv5sos elj6r6s a 75. S (2) bekezd6s b) pontja alapj6n az6rt tett
eredm6nytelen, mert az eljdr6sban beny0jtott minden ajiintat meghaladta az ai6nlatk6r6
rendelkez6s6re 6tl6 anyagi fedezet osszeg6t.

A rendelkez6sre bocsdtott iratokb6l meg5tlapithat6, hogy a kozbeszerz6s felt6tetei id6kozben
16nyegesen nem v5ltoztak meg.

Ai5ntatk616 igazolta, hogy a tSrgyal6sra meghivta a meget6z6 elj6rSs mindazon 6s csak azon
aj6ntattev6it, amelyek aj6ntata nem a 73. S (1) bekezd6s b) vagy d) pontja atapjSn 6rv6nyteten 6s
az aiSnl,aluk megf elelt az et6irt formai k6vetelm6nyeknek.
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Az afSntatklrl a Kbt. 70. S [1) bekezd6se alapjSn etv6gezte az aj6nlatok bir6tat6t. Az

eredm6nytelen eljdr5sra tekintettelaz aj6ntatk616 6lhet a hirdetm6ny n6tkrili tSrgyal6sos etiSr6s

indit5s5nak tehet6s6g6vela 98. S (2) bekezd6s a) pontja szerint.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kbt. 189. 5-a alapj6n a sz0ks6ges vizsg6latokat elv6gezte, a

vizsg6tata sordn meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkuli t6rgyat5sos eti6r6s iogatapj6nak
megalapozotts6ga me95tlapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapl5n is kdzz6teszi

a 103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

Budapest, ?0I7 . iflius 24.
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