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A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke o kdzbeszerzdsekr1l sz6l6 2015. ivi CXL\ll. t6ru6ny (a tov5OUiat<Oan: Kbt.)
103. g (4) bekezddse atapj5n meg5ttapitia, hogy H6dmez6v5s6rhely l,legyei Jogri V5ros 0nkorm5nyzata,
mint aj6ntatk6r6 (a tov6OOiakban: AlSntatk6r6) ,,A l'lodern V6rosok Program keret6ben megval6sitand6

Bethlen GSbor Reform6tus 0imn6zium H6dmez6vds6rhely Sz6nyi utca 2. sz6m (hrsz: 4.J alani
mfiem16k 6piilet, koll6giumi 6s 6ttermi sz6rnyakkalt6rt6n6 b6vit6s6nek tervez6si feladatai" t5rgyban
inditott

Indoko16s

I (1) bekezddse alapi6n t6j6koztatta a Kozbeszerz6si
pontjo
atapl5n hirdetm6ny n6tkrjti t5rgyalSsos etj5r6st indit ,,A
@ bekezddsinek c)

Al5nlatk6r6 2017. november 29. napj5n o Kbt. 103.
Hat6s5got, hogy Kbt. 98.

I

Modern V5rosok Program keret6ben megval6sitand6 Bethlen G6bor Reform5tus Gimndzium
H6dmez6v6sdrhely Sz6nyi utca 2. szSm (hrsz: 4.) alani mUeml6k 6piilet, koll6giumi 6s 5ttermi
sz6rnyakkal t6rt6n6 b6vit6s6nek tervez6si feladatai" t6rgyban.
A;5nlatk6r6

t6i6koztatta

a r6sz6re megk0td6tt hi5nyp6tl5st kovet6en a Kbt.103. S (1) bekezd6s6nek

a

Kozbeszerz6si Hat6s5got, valamint csatolta

a

megfelel6en

hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyal5sos etj615s

iogatapj6nak alkatmazhat6s6gdt igazo16 dokumentumokat.

AiSntatk6r6 bemutatta, hogy Magyarorsz5g Korm6nya a Modern V5rosok Program keret6ben t5mogatla
Aj5ntatk6r6t a Bethten Gdbor Reform5tus Gimn5zium (a tov5bbiakban: Gimn5zium) fetrilit6sa 6s b6vit6se
t5rgy5ban. Aj5nlatk6r6 a Gimn5zium fel0jit5sa 6s b6vit6se 6rdek6ben az enged6lyes 6s kiviteti tervek
etk6szit6s6re tervez6si szerz6d6st k6tdtt az ai6ntatt6telre felhivott gazdas5gi szerepl6vel. K6s6bb, a
szerz6d6skot6st kovet6en a Gimn5zium fenntart6ja r6sz6r6t fel.mer0lt azig6ny, mely szerint a Gimn5ziumot
egytov5bbisz5rnnyalki kett b6viteni. Ajdntatk6r6 megvizsg5lta a k6s6bb felmerritt i96nyt 6s meg6llapitotta,
hogy a tov6bbi b6vit6s megvat6sithat6 a Modern Vdrosok Program keretein bet0[.

Aj5nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos iogok v6delme, valamint a fenndll6 m0szakitechnikai saj6toss5gok miatt kiz6r6lag egy meghatdrozott gazdas6gi szerepl6vel, az aj5ntatt6telre
fethivott ru0VAX Epit6sziroda Kft.-vet k6thet6 meg.
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Ennek kor6ben Aj5ntatk6r6 bemutatta, hogy az ut6bb fetmenjtt tov6bbi b6v1t6si ig6ny kizdr6tag az eredeti
programmal egytitt kezelhet6, mivel azokugyanazon 6p0let kritonboz6 szintjein, egyrlttesen val6sulnak meg.

A

ktitonboz6 elemek egyr.jttes tervez6se kizdr6tag ugyanazon tervez6vel vat6sithat6 meg

enged6lyezhet6s6g,

a

mUszaki kivitelezhet6s6g, itletve

az

a tervez6i fetet6ss6g, mint m0szaki-technikai

saj5toss5gok miatt.

A kor5bban megkotott tervez6si szerz6d6s 6rtetm6ben a szerz6d6s atapj5n t6trelott tervek 6s az ahhoz
kapcsot6d6 munkar6szek az al6ntatt6telre felhivott gazdas5gi szerepl6 tutajdon5t k6pezik. AlSntatk6r6

megkeres6s6re

az

ai6ntatt6telre fethivott gazdasiigi szerepl6 nemleges nyilatkozatot

tett

a

tervdokument5ci6 m6snak tort6n6 5tenged6s6nek t5rgy5ban. A tervez6si szerz6d6s alapl5n a kiz6r6tagos
logok logosultla az ai6ntatt6tetre felhlvott gazdas5gi szerep16.
Fentiekre tekintettel, valamint

a

rendelkez6sre bocsdtott iratokb6t meg6llapithat6, hogy Ai5nlatk6r6

r6sz6re nem l6tezik m5s, re6lis alternativa beszerz6si ig6ny6nek kiel6git6s6re, valamint, hogy a
verseny hi6nya nem annak kiivetkezm6nye, hogy Ai6nlatk6r6 a kiizbeszerzils tArgy6t a versenyt
indokolatlanul sz0kit6 m6don hatdrozta meg.
A hat5lyos logszab5tyi et6ir5soknak megfelel6en Al6nlatk6r6

-

a becsatott szerz6d6stervezet 6rtelm6ben - a

tervez6si dij Tervez6 r6sz6re tort6n6 megfizet6s6vel minden kulon jogcselekm6ny n6lk0t megszerzi az
elk6szitett Tervdokument5ci6, ittetve egy6b szeltemi alkot5sok kizii16tagos 6s kort5ttan felhaszn5t5si logait.
A Kozbeszerz6si Hat6s5g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapiSn a sz0ks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a vizsg6tata
sor5n meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkrjli t5rgyat5sos etl5r5s logatapl5nak megalapozotts5ga
meg5ttapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6sdg Elnoke aKozbeszerz6si Hat6s5g hontapj5n kdzz6teszi a Kbt. 103.

S

(4) bekezd6s6nek megfele16en.

Budapest, 2017. december 11
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