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h i rdetm 6ny n 6 lkii li td rgyo l6sos e tjd r6sr6t

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Elnoke a kozbeszerz6sekrdt sz6t6 2018. 6vi CXL1tt. toru1ny (a
tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se atapldn meg5ttapftla, hogy a Kecskemat Megyei Jogtj
vdros Ankormdnyzoto (a tov5bbiakban: Aj5ntatk616) ,,Kecskem6ti Attiltikoi centum
m eg vo 16 sit6 so" tirgyban i n d itott

h i rd et m 6 ny n 6 I kii Ii t6 rgyo l,i s o s e li,i 16 s i o g o to pj o m e g o Io pozott.

lndokoltis

AiSntatk6r6 20L7. december 12. napj5n a Kbt. 103. S (1) oet<ezo6se atapjdn t6j6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy a Kbt. 98. S (2) Oet<ezd6s a) pontja alapjdn hirdetm6ny n6fk0ti
tSrgyalSsos elf dr6st indil ,,Kecskemdti Atthtikai centum megvot1sfttisa,, t1rgyban.

AjSntatk6r6 a Kbt' 103. S (f) OekezO6s6nek megfelel6en tdi6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6sdgot,
vatamint csatolta a hirdetm6ny n6tkrjti t5rgyat6sos etjdr6s jogatapj6nak atkalmazhat6s6gdt igazol6
dokumentumokat.

Ai6nlatk616 igazolta, hogy a Kbt. 85. S (2) bekezd6s6nek e) pontja szerinri el6felt6tetek fenndllnak,
tekintettelarra, hogy azai6nlark6r6 a Kbt. 113. S (1) bekezo6se atapjdn nyilr etj6r6st fotyratott le.
Az elj5r5sr6l sz6l6 osszefogtat6 t6j6koztatSs a Kozbeszerz6si Adatbdzisban'KBE-05099/2017
azonosit6szAmon 2017. j0nius 2. napiitn kertitt kozz6t6telre. Ajdntatk6r6 2017. l0nius 15. napldn
ajdnlatt6teli felhiv6st kuldott h5rom gazdasdgi szerepl6 r6sz6re, valamint' azon gazdas1gi
szerepl6k sz6m6ra, melyek az 6sszefoglal6 t6j6koztat5s atapj5n jetezt6k 6rdekl6disuket az
etjdrds i16nt. Ajdnlatt6teli hat6rid6re hdrom ajdntattev6 ny0ltott'oe al6ntatot.

Az ajdntatok birStata so16n meg6ltapit6sra ker0lt, hogy a be6rkezett aldnlatok koztjt egy a Kbt. 73.
S (1) bekezd6s6nek e) pontla atapiSn 6rv6nyteten. A iovSbbi k6t 6rv6nyes aj6ntat me"ghaladta az
aj5ntatk616 rendetkez6s6re 6tt6 anyagi fedezet Osszeg6t.

Aj5nlatk6r6 a fentiekre tekintettel, a Kbt. 75. s (2) bekezd6s b) pontja atapj5n az etjSr5st
eredm6nytelenn6 nyilv5nitotta, 6s 0j, hirdetm6ny n6tk0li tSrgyatdsos kdzbeszerz6si etidrdst
kezdem6nyezett.
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A rendelkez6sre bocs6tott iratokb6t meg6ttapithat6, hogy a k6zbeszerz6s fett6telei id6kozben

16nyegesen nem v5ltoztak meg.

Ai6ntatk6r6 a t6rgyat5sra meghivta a meget6z6 eti5r6s ai5ntattev6it, amelyeknek ai6ntata nem a

f'Ot. Zg. S (1) beklzdes b) vagy d) pontia atapj5n tett 6rv6nytelen 6s azaiSnlata megfetett az el6irt

f ormai k6vetetm6nye knek.

Az eredm6nyteten etj6r6sra tekintettet az ai6nlath6r6 6lhet a hirdetm6ny n6tkiiti tSrgyatSsos

eti5rSs indit6s5nak tehet6s6g6vet a 98. S (2) bekezd6s a) pontia szerint.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj6n a sztiks6ges vizsg5tatokat elvegezte, a

vizsg5tata sor5n meg6tiapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0li t6rgyat5sos eti5r6s iogatapi6nak

megatapozotts5ga me96ttap(that6.

Jeten d6nt6st a K6zbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kozbeszerz6si Hat6s5g hontapi5n is k6zz6teszi a

103. S (a) oet<ezd6s6nek megfetet6en'
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