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Tisztelt Elnök Úr!
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés
alapján.
A Kbt. 103. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek eleget téve ezúton megküldjük a
Tisztelt Hatóságnak az ajánlattételi felhívást (1. számú melléklet).
A választott eljárás fajtája:
Az ajánlatkérő a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok figyelembevételével, közösségi
eljárásrend szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytat le a Kbt. 98. § (2)
bekezdésének a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy megelőzőleg a nyílt eljárás a 75. § (2)
bekezdés b) pontja alapján azért lett eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat
meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.
A közbeszerzés tárgya:
„Pázmány Péter Katolikus Egyetem „Bródy projekt” megvalósításához kapcsolódó építési
beruházás lebonyolítói feladatainak ellátása”
A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának indokait az alábbiakban
foglaljuk össze:
„A Pázmány Péter Katolikus Egyetem „Bródy projekt” megvalósításához kapcsolódó építési beruházás
lebonyolítói feladatainak ellátása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez
rendelkezésre álló fedezet összege nettó 150.000.000-,Ft volt, azonban az eljárás során beérkezett
2 db ajánlat ezen összeget jóval meghaladta (nettó 328.500.000-,Ft, továbbá nettó 345.000.000,Ft), így az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenül zárult.
A Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja a következőket mondja ki:
Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha

„a 85. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előfeltételek fennállnak és a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen
nem változtak meg, valamint az ajánlatkérő a tárgyalásra meghívja a nyílt vagy a meghívásos eljárás mindazon és
csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és
ajánlatuk - adott esetben hiánypótlást követően - megfelelt az előírt formai követelményeknek;”
„Kbt. 85. § (2) Az ajánlatkérő tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha
e) megelőzőleg a nyílt vagy meghívásos eljárás azért lett eredménytelen, mert kizárólag érvénytelen ajánlatokat
nyújtottak be, vagy az eljárás a 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy lett eredménytelen, hogy az eljárásban
benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.”
Jelen esetben, a Kbt. 85. § (2) bekezdésében foglalt előfeltétel fennáll, mivel a nyílt eljárás azért
lett eredménytelen, mert az eljárásban benyújtott mind a két ajánlat meghaladta az ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.
Továbbá, a közbeszerzés feltételei időközben lényegesen nem változtak meg, és Ajánlatkérő a
tárgyalásra meg kívánja hívni az előző nyílt eljárás ajánlattevőit. Jelen esetben az előző, nyílt
közbeszerzési eljárásban mind a két, ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő meghívható, mivel a
benyújtott két ajánlat közül az érvénytelen ajánlat nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja
alapján lett érvénytelen, és mind a két benyújtott ajánlat megfelel az előírt formai
követelményeknek.
Ajánlatkérő álláspontja szerint a fentiek alapján a 98. § (2) bekezdés a) pontjában szereplő feltétel,
mint a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást megalapozó jogcím a jelen eljárás tekintetében
fennáll.
A leírtak alapján az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 98. § (2) bekezdésének a)
pontjában foglalt rendelkezés alapján folytatja le, amelynek során az előzőleg eredménytelenül
zárult nyílt eljárásban ajánlatot benyújtó két gazdasági szereplőt kérte fel ajánlattételre.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen levelünk megküldésével egyidejűleg az Egyetem
honlapjára minden olyan dokumentum feltöltésre kerül, melyet megküldtünk az Önök részére.
Budapest, 2018. július 23.
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