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Ddnt6s
hirdetmdny nAkiili tdrgy al6s o s elj drdsr6l

A Ktlzbeszerzcsi Hat6sdg Elnoke a kozbeszerz6sekr6l sz6I6 2075.6vi CXLIII. tiirv6ny (a
tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezddse atapjdn meg6llapitja, hogy a Nemzeti
Sportkozpontok" mint ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) dltal ,,2020. 6vi EB
kiegflszltl tervez6s 6s kivitelezls" t6rgyban inditott

Inilokolds

Aj6nlatk6r6 2019. dprilis 23. napjdn a Kbt. 103. S Q) bekezddse alapjfun taj€koztatta a
Kozbeszerzflsi Hat6s6,got, hogy a KbL 93, S Q) belcezdlse alapj6n hirdetm6ny nelkiili
tdrgyal6sos elj6rdst indlt ,,2020. 6vi EB kieg6szft6 tewezls 6s kiviteLezls " tdrgyban.

Ajdnlatk6r6 ali6nyp6tl6si felhivdst k6vet6en a Kbt. 103. S (1) bekezdds6nek megfelel6en
tili6koztatta aKlzbeszerz€si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetmdny n6lkiili t6rgyal6sos
eljdrds jogalapj6nakalkalmazhat6sdg6tigazol6dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 a TED 201'6/5 218-396052. szfumfi felhiv6ssal 2016. november 11. napjan
megjelent felhiv6ssal ,,A budapesti Pusk6s Ferenc Stadion rekonstrukci6jdnak tervez6se 6s
kivitelezdse f6v6llalkoz6si szerzld€s keret6ben" tfurgyd nyilt eljdrast kezdem6nyezett. A
megel6z6 nyflt elj6r6s eredm6nytdj€koztat6ja 2077.6pri1is 29. napjfun jelent meg, amely
szerint az eli6r6s nyertes ajdnlattev6je a Magyar Ep1t6 Zrt. 6ltal vezetett konzorcium.
Aj6nlatk6r6 r1sz6r6l tovdbbi beruhdzdsi ig6ny mertilt fel. Ajdnlatk6r6 az el6zm€nyelj6r6st
megindit6 felhivds VI. 3) 7) pontleban jelezte a hirdetm6ny n6lktili ttugyalfusos elj6r6s
1ehet6s6g6t, illetve megjelolte a lehets6ges tov6bbi 6p(t6si beruh6z6sok targyfut 6s azok
beszetzasenek felt6teleit. AjSnlatk6r6 igazolta,how rij 6pft6si beruh6z6s megrendel6s6re
keriil sor, valamint igazolta, hory a megk6tend6 szerz6d6s tfurgyilban 6s feladatai
tekintet€ben megegyezik a kordbbi szerzldlsben szerepll feladatokkal. Aj6nlatk6r6
igazolta tov6bb6, hogy az oj 6pit6si beru.hilzds dsszhangban van az alaprojekttel.
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Ajdnlatk6r6 a becsiilt 6rt6k meghatdrozdsakor (u, uni6s 6rt6khat6r el6r6s6nek

meghat6rozfusaszempontjeb6l) figyelembe vette azijabb 6pit6si beruhdz6s becsiilt 6rt6k6t

is. Az el6zm€nyeljfurfus eredmdnyek€nt az els6 szerzld€s megk6t6s&e 2017. m6rcius 27-6n

ker0lt sor, tehSt jelen elj6r6st6lszdmitott hdrom 6ven beltil.

A Kbt. 98. S (3) bekezd6sdben foglalt valamennyi konjunktiv felt6tel fenn6ll, lgy Aienlatk6r6

6lhet a hirdetm6ny n6lktili ttugyalilsos eljdrds indlt6s6nak lehet6s6g6vel.

A K6zbeszerz1siHat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapjan a sziiksdgesvizsgllatokat elvdgezte,

a vizsgillata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetmEny n6lktili tlrgyalilsos eljdrds

jogalapj6nak megalap ozottsilga meg6llapithat6.

|elen dbnt6st a Kozbeszerzlsi Hat6sSg Elniike a Ktizbeszerzlsi Hat6s6g honlapjdn is

kdzzlteszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2019.05. 08.

a K6zbesz erz€si Hat6sig elniike
nev6ben 6s megbizds1b6l
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