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Dttnt6s
hiriletmdny nhlkiili t6ryy alds o s elj dr6sr6l

A Kdzbeszerzflsi Hat6s6g Eln6ke a kizbeszerz4sekr6'l sz6t6 2015. eoi CXLW. ftiraeny (a
tovdbbiakban: Kbt.) L03. S @) belcezddse alapjdn meg6llapf tla, hogy a KKBK Kiemelt
Kormdnyzati BeruhdzAsok K6zpontja nonprofit Zrt. (a tovabbiakban: Aj6nlatk&6),
mint aj6nlatk6r6 6Ttal,,DAliVdroskapuMastrplan terttez4s" tfurgyban inditott

lndokol6s

Aj6nlatk€r6 2079. febru6r 27. napjfuna Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjan ttjlkoztatta a
K0zbeszerz6si Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (5) bekezd6se alapj6n hirdetmdny ndlktili
tilrgyarAsos eljdrdst indft ,,Dali vdroskapu Mastet?lan teroez6s,, tatgyban.

Aj6nlatk6r6 a hi6nyp6tl6si felhivdst kdvet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd€s6nek
megfelel6en t6j6koztatta a Kdzbeszerzlsi Hat6sfugot, valamint csatolta a hirdetmdny
n6lktili t6rgyal6sos eljdr6s jogalapjdnak alkalmazhat6sfugdtigazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a jelen elj6rdst megel6z6en tervp6ly6zar eljfur6st folytatott
le, amelynek elj6rdst megindit6 felhlvdsa (tervpdly6zatrkrfrfusa) 2018. jrllius 3. napjdn
jelent megaz Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapj6ban 2018/5125-286758 azonosit6 sz6mon.

A tervpdlyilzatr kiirds IV.3.3. pontja 6rtelm6ben a tervpilly6zatt elj6r6st k0vet6en a
szolgilltatds megrendel6sEre irdnyul6 szeru6d€st a pfulydzat nyertes6vel vary a
nyertesek valamelyik6vel kdti meg az Aj6nlatk6r6. A tervp illylzankiirSs IV.3.4. pontja
szerint Ajdnlatk6r6 sz6mdrak0telez6 abir6l6bizotts6g d0nt6se. A tervp6lyilzattkiirfus
VI.4.3) pontja rdgzln1ov6bb6., hogy a tervp6lySzat eredm6nyekEnt kivdlasztott nyertes
tervez6vel, hirdetm€ny ndlktili tfugyalilsos eljdrdst kdvet6en, a Kiir6 tervez6si
szerz6dflst kiv6n k6tni a Deli V6roskapu Fejleszt6s mesterterv
(masterplan)tervdokumentdci6jdnak elk6szft6s6re.

A Kem6ny Ferenc Sportl6tesftm6ny-fejleszt6si Program, valamint egyflb d6l-pesti 6s
6szak-csepeli beruhdz6sok el6k6szit6se 6s megtervez6se 6rdek6ben sztiks6ges
int6zked6sekr6l sz6l6 2076/2077. (XII. 22.) Korm. hatfirozat (a tovdbbiakban: Korm.
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hatfurozat) 5. pontja szerint a Korm6ny feltrfvja a kormdnybiztost, hogy az emberi

er6forr6sok miniszterGvel, valamint felk6r6s alapj6n Budapest F6v6ros

Onkormanyzata 6s az illetdkes keriileti iinkorm6nyzatok kilzrem{lkbd6sEvel
gondoskodjon az 1. pontban lehat6rolt t6rs6gnek - ki.iLldnos tekintettel a Budapest

Di6kv6ros tertilet6nek - a mestertervEt, valamint a telepit6si, t6jol6si, urbanisztikai 6s

k6zleked6si viszonyoka! a kiitelez6 6s opciondlis funkci6kat is ttsztilz6
helyszfnrajzokat klszltl lpftlsziroda kivillasztdsilhoz sztiks6ges nemzetkozi
tewpfulydzati elj6r6s lefolytat6sdr6l, a legiobbnak ttllt pdlyamiiztet kdsztt1 pdlydzwal

tdrtenf szcrz1dis megk)tdsdr6"l, a v6gleges helyszinraizok elk6szit6s6r6l.

A tervp6lyilzan elj6r6sban d6nt6st hoz6 BfrilI6bizotts6g - a Korm. hat6rozatban
foglaltaknak megfelel6en - a becsatolt Ztu6jelent1s 8. pontj6ban kiz6r6lagaz I. dijban
r6szesitett ptilyamfi tewez6jfit javasolta a tervpillyilzatot kovet6 kbzbeszetzflsi
elj6r6sban aj6nlattdtelre t0rt6n6 felhiv6sra.

Az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapj6ban 2019/3 012-024869 sz6rnon, 2079. janudr 77.

napj6n megjelent eredm6nytAj6koztat6 V.3.3), illetve VI.3) pontja szerint a

Blr6l6bizotts6g a tervp6lyilzatt ehjfur6s nyertes6nek - a jelen eli6rdsban aj6nlatt6telre
felhivott 6s a Zfu6jelent6sben foglaltak szerint I. dijban r6szes(tett - Snshetta Studio
Innsbruck GmbtU valamint BESCH und PARTNER kiizds pilIyilz6k'at min6sitette.

A Kdzbeszerzlsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiks6ges vizsgdlatokat
elv€gezte, a vizsgillata sor6n meg6llap(totta, hogy a hirdetmEny ndlkiili t6rgyal6sos
eljSr6s jogalapj6nak megalapozottsdga meg6llapithat6.

Jelen dtintdst a K0zbeszerz€si Hat6s6g Elnoke aKdzbeszerz€si Hat6s6g honlapjdn is
klzzfiteszi a 103. S (4) bekezd6s€nek megfelel6en.

Budapest, 2079. m6rcius 6.

a K0zbeszerz6si Hat6sAg eln0ke
nev6ben:
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