
Iktat6szim: HNT-0OO& / 02/ 2018.

Diintas
hirdetmdny nilkiili tdrgy aldsos elj drdsrOl

A Kdzbeszerzlsi Hat6sdg Eln6ke a Kbt. 103. S (4) bekezdEse alapjdn megdllapitja, hogy a

Magyar Testgyakorl6k Kbre Budapest, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r5) 6ltal

,,J6zsefvArosi Sportp6lya udvar (a volt J6zsefvirosi Pilyaudvar jelenleg funkci6 n6lktili
teriilet€n tiirt6n6) fejleszt6s megval6sitdsihoz sziiks6ges lGtesitm6nyek Epit€si
enged6lyez€si tervez€se, valamint a r6szletes kiviteli tervdokumentdci6 elk6szit€se €s a

megval6suldsi tervdokumentdci6 elk6szit6se" t5rgyban inditott

hiriletm6ny n4lkiili tdwalLsos elidrds i ogalaoi a megalapozott.

Indokolds

Ajdnlatk6r6 2018. m6rcius 7. nap16n a Kbt. 103. S (1) bekezdese alapjdn t6j6koztatta a

Kozbeszerz€si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. $ (5) bekezd6s alapjdn hirdetm€ny n€lkiili
tdrgyallsos elj6r6st indlt ,,l6zsefuirosi Sportpilya udvar (a volt f6zsefvdrosi P6lyaudvar
jelenleg funkci6 nElkiili teriiletEn tiirt6n6) fejleszt6s megval6sit6s6hoz sziiks6ges

l€tesitm6nyek €pit6si enged€lyezdsi tervez€se, valamint a r€szletes kiviteli
tervdokumentdci6 elk6szit€se 6s a megval6sulisi tervdokumentdci6 elk6szit6se"
tdrgyban.

Ai6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezdes6nek megfelel6en tdj6koztatta a Kdzbeszerzdsi

Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lki.ili t6rgyal6sos elj6rds jogalapj6nak

alkalmazhat6s itgAt igazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 el6adta, hogy a jelen elj6rdst megel6 z6en tewp6ly6zan elilrist folytatott le,

amelynek az eljAr st rnegindlt6 felhiv6s a (tervpllylzati kilr6sa) az Err6pai Uni6 Hivatalos

Lapj6ban jelent meg 2017 /S 247-520494 nyilv6ntartdsi sz6mon, valamint a K6zbeszerzdsi

Ertesit6 2017/235. sz6m6ban (2017. december 28.) KE- 18949/2017. iktat6sz6mon.

AjSnlatk6r6 a tewp6Jydzatt kiires IV.3.4.) pontj6ban el6irta, hogy a biril6bizottsdg ddnEse

kdtelez6 az ajinlntker6 szdmdra,
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A tervpdlydzati eljdr6sban ddnt6st hozd btuAl6bizotts6g a tewpilyinah eljdr6sokr6l sz6l6
310 / 2015 (X.28.) Korm.rendeletnek megfelel6en az eljdrds nyertes€nek (I. dtjazottjdnak) az
aj6nlatt6telre felhlvott aj6nlattev6t (Epit6sz Strldi6 Ingatlan Kft.) nyilvAnltotta azzal, hogy e

t6rsasSggal javasolja a tovdbb'tervez€st elv6geztetni, rTlet0leg szerz6d€st ktitni.

A tewpSlylzatt elj1rAs bir616 bizotts6ga a zdr6jelent6s6ben csak 6s kizfudlag az I. dljasnak
It€lt p6lyam( szerz6j€nek felk€r6s6re teft ajdnl6st az tewpSly|zat ajlnlatk€r5je r6sz9re.

AKiizbeszerzflsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. $-a alapj6n a sziiks€ges vizsgAlatokat elv€gezte,
a vizsgilata sordn meg6llapltott4 hogy a hirdetrn6ny nElktili tdrgyal6sos elj6r6s
jo galapj6nak me galap ozotts6ga megdllapfthat6.

Jelen ddnt6st a Kfrzbesze-rzfr;i Hat6sdg Elntike a Kiizbeszerz1si Flat6s6g honlapj6n is
kdzz6tesziaKbt 103. S (a) bekezd€s6nek megfelel6en.

Budapest 2018. mdrcius 9.
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