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Ddnt€s
hiriletmEny ntlkilli tdrgy alhsos elj drdsrdl

A Kdzbeszerz,lsi Hat6s6g Eindke a Kbt.

103. $ (4) bekezd6se alapj6n megdllapitja, hogy a
KKBK Kiemelt Kormenyzati Beruhazisok Kiizpontja Nonprofit Zrt., mint ajSnlatk€r6 (a

tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) dltal "Kem€ny Ferenc Sportl6tesitm€ny-fejleszt6si Program
keret6ben megval6sul6 Budapesti Atl€tikai Stadion teljes kdr(i tewez0se" t6rgyban

indltott
hiriletminlt nilkiili tdrwaldsos elj drds iogalapja megalapozott.
Indokolds
Ajdnlatk6r6 2018. mdrcius 5. napj6n a Kbt. 103. $ (1) bekezdese alapjdn tdj6koztatta a
Kdzbeszerz1si Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. $ (5) bekezdes alapj6n hirdetm€ny n6lkiili
tdrgyal6sos eljdrdst indit "Kem€ny Ferenc Sportl6tesitmdny-fejleszt€si Program
keret6ben megval6sul6 Budapesti Atl6tikai Stadion teljes ktir( tervez6se" tirgyban.

Ajdnlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezdesEnek megfelel6en t6jEkoztatta a Kdzbeszerz6si
Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdetm6ny n€lkiili tdrgyaldsos eij6r6s jogalapj6nak
alkalmazhat6s dtgAt igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 e16adta, hogy a jelen elj6riist megel6 z6en tewpllylzati eljArAst folytatott le,
amelynek az eljlrilst megindit6 felhivdsa (tervpAly6,zati kiir6sa) az Eur6pai Uni6 Hivatalos
Lapj6ban jelent meg 2017 /S 077-149326 nyilvdntart6si szSmon, valamint a Kdzbeszerzdsi
Ertesit6 2017 / 63. szdmSban (2017. 6prilis 24.) KE- 5539/2017. iktat6sz6mon. Ajdnlatk€r6 a
tervplly{zatr kiirds IV.3.4.) pontjdban el6lrta, hogy a biriiLl6bizotts6g ddnt6se kdtelez6 az
aj6nlatk6r6 sz6m6ra.2017/S 189-387524 TED azonosit6 szdmon (KE. 1,4011,/2017.) jelent
rneg az eljdrds eredm6ny6r6l s2616 t6j,6koztat6, melynek VL3. III. pontjiiban Ajdnlatk6r6
akkOnt rendelkezett, hogy ,,A Bir6l6bizottsAg - a pSlyLz6k szem€ly6t val6 megismer6s6t
megel6z6 - ddnt€se alapjln (zAr6jelent6s) csak az els6 helyezett p6lyAz6 keriilhet feik6r6sre
a tewpSlyAzati eljSrdst kovet6 hirdetm6ny n6lktili trirgyaldsos kdzbeszerzdsi eljdr6s sordn."

1026 Budapest, Riado u. 5.

.

1525 Pf. 166.

.

Tel.: +36

I

882 85 00

.

kapcsolat@kt.hu

.

www.kozbeszerzes.hu

A tewp{lyflzan eljdr6sban d0nt6st hoz6 bftAl6bizotts6g a tewpAlyAzan eljdr6sokr6l sz6l6
310/2075 (X.28.) Korm.rendeletnek megfelel6en az eljArAs nyertesdnek (I. dijazottjdnak) az

ajdnlatt6telre felhlvoft aj6nlattev6t (NAPUR ARCHITECT Epftdszeti lroda Kft.)
nyilvdnltotta azz.al, hogy e t5rsas6ggal javasolja a tovdbbtervezEst elvegeztetd, illet6leg
szerz6d€st kdtni.

A

tewpAlyAz-ati eljdr6s blr6l6 bizottsdgSnak zSr6jelent€s€ben foglalt aj6desa szerint
kiz.Ar6lag az L dijasnak ftelt p6lyamf szeru616t kell felk6rni a lervpSly6zai elj6r6st k6vet6
hirdetndny ndlkiili tdrgyal6sos eljSresban aj6nlatt6telre.

AKilzbeszerzhiFlat6s6g Eln6ke a Kb't. 189. S-a alapjdn a sztiks€ges vizsgSlatokat elvQezte,
a viz.sg{lata sor6n megdllapftotta, hogy a hirdekn6ny n€lktli tArgyaldsos elj6r6s
jogalapj6nak me galapozolbilga megSllapithat6.
Jelen diint6st a Kbzbesz-erz6si Hat6s6g Eln6ke a KdzbeszetzFs;i Hat6sdg honlapj6n is
kdzz6ter,zi aKbt 103. S (a) bekezdds€nek megfelel6en.
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