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A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj5n meg6ttapitja, hogy az
Aggteleki Nemzeti Pork lgozgotdsdg [a tov5bbiakban: Aj5ntatk616) mint aj6nlatk6r6 5ttat

,,Megbfzdsi szerzddds o KEH0P-4.1.0-15-2016-00015 ozonosft6szdmt 6s o KEH0P-4.7.0-
15-2016-00067 ozonosit6szdmt projektekhez kopcsol6d6 tervezfii m0vezet6s tdrgydbon,
oz Aggteleki Nemzeti Pork ErAIetEn" t6rgyban inditott

hi rdetmdny ndlkUfi tdrgyo l6sos eljdrds iogo lopio megolopozon.

lndoko16s

Aj6nlatk6r6 2017. okt6ber 26. napj5n a Kbt.103. S (1) bekezd6se alapl5n t5j6koztatta a

K6zbeszerz6,si Hat6sSgot, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek c) pontia atapySn hirdetm6ny
n6tk0ti tSrgyat5sos etj5r5st indit ,,Megbizdsi szerz6d6s o KEH0P-4.1.0-15-2016-00015
ozonosit6szdmt 6s o KEH0P-4.1.0-15-2016-00061 azonosit6szdmA projektekhez
kopcsol6d6 tervezdi mfrvezet6s tdrgydban, oz Aggtele4i Nemzeti Pork teriilet6n" t6rgyban.

Az Afdnlatk6ro a 2077. november 6. napj5n, vatamint 2017. november 8. naplSn megkutdott
hi5nyp6ttdsokat kovet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfetel6en t5j6koztatta a

Kdzbeszerz6si Hat6s5got, valamint csatotta a hirdetm6ny n6tkuli t6rgyatSsos eljSr5s

logatapl5nak alkalmazhat6sSg5t igazot6 dokumentumokat.

Aj5ntatk616 igazolta, hogy a szerz6d6s kizSr6tagos jogok v6detme miatt kiz6r6l,ag egy
meghat5rozott gazdasdgi szerepl6vel, az aj6nlatt6tetre felhivott KBFI-ALFA Geotechnot6gia Kft.-
vet kothet6 meg.

Az Ajdntatk6r6 et6adta, hogy a KEH0P-4.1,0-15-2016-00015 azonosit6szdm0 6s a KEH0P-4.1.0-
15-2016-00061 azonosit6sz5mri projektek megval6sit6sa 6rdek6ben tervez6i feladatok
elt6t6s6ra tervez6si szerz6d6seket kotott ko16bban a KBFI-ALFA Geotechnot6gia Kft.-ve[.

1026 Budapest, Riad6 utca 5

1525 Budapest, Pf. 166.
www. kozbeszerzes. hu

E-mai[: hnt@kt.hu

Telefon: +36 1 882-8502
Fax: +36 1 BB2-8503



Az 6pitett kornyezet atakit5s5r6t 6s v6delm6r6t sz6t6 1997.6vi LXXVlll. t6rv6ny 33. S (4)

bekezd6se, az 6pit6ipari kivitetez6sitev6kenys6gr6t sz6t6 191/2009. (|X.15.) Korm.rendelet 15. S

(1) bekezO6se, valamint a tervez6i m0vezet6sr6l sz616 Il2OIO. (05.07.) sz. UeX Etn6ks6gi

szakmai Stt5sfogtat5s alapj5n tervez6i m0vezet6st kizdr6lag a tenrez6 v6gezhet.

Meg6ltapithat6, hogy Aj6ntatk616 16sz6re nem t6tezik m5s, reSlis alternativa beszerz6si

ig6ny6nek kiet6gft6s6re, a verseny hiSnya nem annak kovetkezm6nye, hogy AjSnlatk6r6 a

kdzbeszerzbs t6rgySt a versenyt indokolatlanut sz0kft6 m6don hatSrozta meg.

A Kdzbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kbt. 189. S-a alapj6n a szuks6ges vizsgStatokat elv6gezte, a

vizsg6lata so16n meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkuti tdrgyal6sos etl5r5s iogalapiSnak
megalapozotts6ga meg6ttapithat6.

Jeten d6nt6st a Kdzbeszerz6si Hat6sSg

a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2017. november 9.

Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapi6n is k6zz6teszi
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