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A Kozbeszerz6si Hat6sdg Etndke a kozbeszerzdsekr1l sz6l6 2015. 6vi CXLttt. tdrvdny (a tov5bbiakban: Kbt.)

103. S (4) be*eza1se alapi6n meg5ttapitia, hogy a Sz6chenyi lstv6n Egyetem, mint ai5ntatk6r6 (a
tov6bbiakban: Ai5ntatk6r6) ,,A Famulus Hotel fel6iit5sa, Stalakit6sa kiviteli/bels66pit6szeti tervez6si
feladatainak elv6gz6se" tdrgyban inditott
hi rdetmdny ndlkti li tdrgyolfisos elidras iogo lopio megolopozott'

lndokol6s
Ai6ntatk6r6 2017. november 30. napj6n a Kbt. 103. 5 (1) bekezddse alapi6n t6i6koztatta a Kdzbeszerz6si
Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. I @ bekezddsdnek c) pontia atapi6n hirdetm6ny n6tk0li t6rgyat5sos eli5rSst indit
,,A Famulus Hotel fel6jit6sa, 6talakit6sa kiviteli/bels66pit6szeti tervez6si feladatainak elv6gz6se"
t5rgyban.

AiSnlatk6r6 a r6sz6re megkUld6tt hi6nyp6tt6st k0vet6en a Kbt. 103. 5 (1) bekezd6s6nek megfelel6en
tei6koztatta a KOzbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatotta a hirdetm6ny n6tk0ti t6rgyat6sos eli5r5s
iogatapi6nak atkalmazhat6s6g6t igazot6 dokumentumokat.

Ai5ntatk616 ioget6dje 2004-ben v6ttatkoz6si szerz6d6st kdtdtt az ai5ntatt6tetre felhivott gazdas6gi
szerepl6vel a Tanszdtl6 et6terveinek, 6pit6si-enged6ly 6s kiviteli terveinek elk6szit6se t6rgy6ban. A tervez6 a
terveket etk6szitette, az 6putet a tervek atapj6n ker0tt kivitelez6sre 6s 6tad5sra. A TanszStt6 - m6r a tervez6s
sor6n - a Famulus Hotel nevet kapta. Jeten etj5r6s tSrgya a Famulus Hotet b6vit6s6hez 6s fet0iit5s6hoz
kapcsot6d6 kiviteti 6s bets66pit6szeti terveinek etk6szit6se, amely kiz616tag az eredeti tervek
f

ethaszndt5s5vaI va16sithat6 meg.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos iogok v6delme, valamint a fennSll6 mfiszaki'
technikai sai6toss6gok miatt kiz6r6lag egy meghat5rozott gazdas6gi szerepl6vel, az ai6nlatt6tetre
felhivott C0MF0RT Tervez6 Kft.-vel t<6thet6 meg
kor6bban megkotott tervez6si szerz6d6s atapl5n a tervekhez f0z6d6 vagyoni 6s szerz6i logok nem ker0ttek
5tadSsra Ai6ntatk6r6 r6sz6re. Az ai6nlattetetre fethivott gazdas6gi szerepl6 nyitatkozat6ban meger6sitette,
hogy 6 a tervek kiz616tagos szerz6i logainak iogosuttia, az etk6sztllt tervek felhasznSl5sSt sem
A

Ai5nlatk6r6nek, sem harmadik szem6lynek nem enged6lyezte.
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Fentiekre tekintettel, valamint

a

rendelkez6sre bocsStott iratokb6t meg6tlapithat6, hogy Af6nlatk6r6

Itez6re nem l6tezik m6s, r€ilis alternativa beszerz6si ig6ny6nek kiel6git6s6re, valamint, hogy a
verseny hi6nya nem annak kdvetkezm6nye, hogy Aj6nlatk6r6 a kiizbeszerz6s t6rgy6t a vercenyt
indokolatlanul ez0kfi6 m6don hariroaa meg.
A hat6tyos jogszab6tyi et6ir5soknak megfetet6en Al6nlatk6r6

- a becsatolt szerzdd6steruezet 6rtetm6ben - a
tervez6si dijTervez6 r6sz6re tort6n6 megfizet6s6vel megszerzi az etk6szitett Tervdokument5ci6 kiz5r6lagos
6s kort5ttan f ethaszndt5si iogait.

A Ktizbeszerz6si Hat6sdg Etnoke a Kbt. 189. 5-a atapi6n a sz0ks6ges vizsg6tatokat etv6gezte, a vizsg6tata
sorSn megdltapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lk0ti t6rgyat5sos etj5r6s iogatapj5nak megatapozottsaga
me95ttapithat6.
Jelen dont6st a K6zbeszerz6si Hat6sSg Etnoke a K6zbeszerz6si Hat6s6g hontapldn k6zz6teszi a Kbt. 103.
(4) bekezdtis6nek megf etel6en.
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Budapest, 2017. december 14.
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