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Döntés

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról

A Közbeszerzési Hatóság Eüiöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja/ hogy
a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) "Tatabányai sportcsarnok ter^ezése és
kivitelezése" tárgyban indított

hirdetmén nélkülitá alásos el'árás 'o ala 'ame ala ozott.

Indokolás

Ajánlatkérő 2019. május 9. napján a Kbt. 103. § (2) bekezdése alapján tájékoztatta a
Közbeszerzési Hatóságot, hogy a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar
megjelenés sikeres megvalósításához/ továbbá egyes nemzetközi nagyeseményekhez
kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény (a továbbiakban: Kézilabda
tv.) 3. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó a Kbt. 98. §-a (2) bekezdésének e) pontja
alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít "Tatabányai sportcsarnok
tervezése és kivitelezése" tárgyban.

Ajánlatkérő a Kbt. 103. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően tájékoztatta a
Közbeszerzési Hatóságot/ valamint csatolta a hirdefanény nélküli tárgyalásos eljárás
jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.

Ajánlatkérő tájékoztató levelében hivatkozott a Kézüabda tv. 1. § ab) pontjára/ mely
szerint a törvény hatálya kiterjed a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi
kézilabda Európa-bajnokság budapesti/ szegedi, tatabányai és veszprémi
helyszíneken [az aa) és ab) alpont alattiak a továbbiakban együtt: rendezvények]
történő megrendezése érdekében a Kormány által rendeletben kijelölt ingatlanokra/
valamint az ezen ingatlanokból telekalakítási eljárások útján kialakított ingatianokra
és az ezen ingatlanokon a rendezvények megrendezéséhez szükséges, Ületve azokkal
összefüggő/ azokat kiszolgáló beruházásokra és felújítási tevékenységre - ideértve a
közterületi és közmű beruházásokat is - (a továbbiakban: Beruházás), valamint a
Beruházással és a rendezvények lebonyolításával és szervezésével összefüggő
beszerzésekre.
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Ajánlatkérő az eljárás megindításakor igazolta, hogy beszerzése a 2022-es férfi
kézÜabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges tatabányai
multifunkcionális sportcsarnok engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának
elkészítése és kivitelezése, így jelen közbeszerzési eljárás a Kézilabda tv. hatálya alá
tartozik.

A Kézilabda tv. 3. § (1) bekezdése alapján/ többek között a Beruházással/ a
rendezvények lebonyolításával és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó
közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt. ) szerinti
rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására.

A tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyÜvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12. ) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése és az
állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27. ) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdése alapján megállapítható/ hogy a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési/
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., mint ajánlatkérő került kijelölésre a feladat
ellátására.

A 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi
magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez
szükséges egyes létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű
beruházások helyszínének meghatározásáról szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
2. számú mellékletének II. pontjának 3) alpontja/ valamint a tatabányai
multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet alapján a jelen eljárásban érintett
ingatlanok a 2022. évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézüabda Európa-
bajnokság megrendezéséhez szükséges ingatlanok körébe tartoznak.

A Közbeszerzési Döntöbizottság a D. 919/2016. ; D.920/2016. / D.926/2016./
D.928/2016. - D. 934/2016. számú határozataiban, valamint a D. 937/2016., és D.
938/2016. számú határozatában megállapította/ hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja
szerinti rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás külön
törvényi felhatalmazás alapján alkalmazható.

A fenti indokok/ valamint a Döntőbizottság joggyákorlatának megfelelően a BMSK
Beruházási/ Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. jogosult a
külön törvényi felhatalmazás alapján rendkívüli sürgősségre hivatkozással
hirdefaiiény nélküli tárgyalásos eljárást lefolytatni a fenti tárgyú közbeszerzési
eljárásban.
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A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat
elvégezte, a vizsgálata során megállapította/ hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás jogalapjának megalapozottsága megállapítható.

Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Hatóság honlapján is
közzéteszi a 103. g (4) bekezdésének megfelelően.

Budapest, 2019. május 14.
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