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hirdetmdny nelkiili tdrgy alds o s elj 6rdsr6l

AKilzbeszerzflsiHat6s6g Eln0ke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n megSllapftia hogy
a BMSK BeruhAzdsi, M(iszaki Fejleszt6si, Sportiizemeltet6si 6s Ktizbeszer6si
Z5fik6r&en miiktid6 r€szilnyt6rsasig, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6)
6ltal ,,Szegedi K6zilabda Csarnok tervezds 6s kivitelezils" tfurgyban inditott

hiriletmeny n0lkiili tdw aldsos eli drds i ogalapi a megalap ozort.

lndokolds

Ajenlatkerf 2019. szeptember 3. napj6n a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezdesei alapjan
tfli1koztafta aKozbeszerz1siHat6s6got, hogy a Kbt. 93. S (2) bekezdEs e) pontja alapjdn
hirdetmdny n€lktili tilrgyalilsos eljdrdst indit ,,Szegedi K6zilabda Csarnok tervezes es
kivitelez6 s" ter gyban.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a 2020. 6vi Dubaji Vilagkidllit6son tort6n6 magyar
megjelen6s sikeres megval6sftds6hoz, tov6bb6 egyes nemzetkozi nagyesemdnyekhez
kapcsol6d6 rendelkezdsekr6l s26162079. €vi XIV. tiirvdny (a tovdbbiakban: Kezilabda
tv.) 3. S (1) bekezd6se €rtelm€ben a Beruhilz6ssal dsszeftiggdsben lebonyolitand6
kilzbeszerzflsi eljdrdsok tekintetdben az aj6nlatk6r6 minden esetben jogosult a
k6zbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrv6ny (a tovdbbiakban: Kbt.t szerinti
rendkivi.ili s0rg6ss6gre alapitott hirdehn6ny n6lktili t6rgyal6sos elj6rds alkalmazas6ra.
A 2019. 6vben Budapesten zajI6 World Urban Games sportesem6ny 6s a 2022. 6vi
magyar-szlovdkkdzds rendez6sf f6rfik€zilabda Eur6pa-bajnoksdg megrendez€s€hez
szi.iks6ges egyes l6tesitmEnyek megval6sltfusilt szolgSl6 kiemelten koz€rdekti
beruhlzilsok helyszin6nek meghat6r ozfusfur6l sz6l6 63 / 2019. (lIl. 27 .) Korm. rendelet 2.
mellEklet II. Budapestkdzigazgatdsi terolet6n kiviil taldlhat6 ingatlanok 6s helyszinek
2 sora alapj6n - figyelemmel a K6zilabda tv. 1. g a) pont ab) alpontj6ra - a
kdzbeszeru€si eljdrdssal 6rintett beruhilzas a K6zilabda tv. hatdlya al6 tartoz6
beruh6zdsnak min6si.il.

Ajenlatker6 bemutatta tov6bb6, hogy aj6nlatk6r6i min6s6glt az dllami magas6pit6si
beruhSzdsokr6l sz6l6 299/2018. (Xll. 27.) Korm. rendelet 2. S (1) bekezdesJ alapozza
meg, mivel a kdzbeszerz€s becstilt 6rt6ke meghaladja a Kbt. 113. S (5) bekezdes a)
pontj6ban meghatdrozott €rt6khat6r! valamint azt, hogy az ilIlami magasepit6si
beruhlzdsok megval6sftds6r6l sz6l6 2018. 6vi CXXXVIII. torv6ny 4.g (3) bekezd6se
alapj6n Aj6nlatker6 mentestil a hirdetm€ny n6lktili tdrgyal6sos elj6r6sok torvenyess6gi
ellen6rz6se dfjdnak megfizet6si kotelezetts6ge al6l.
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A Klzbeszerz€si D6nt6bizottsdg a D.919/201.6.; D.920/201.6., D.926/20'l'6.,
D.928/2016. - D. 934/2076. szdmi hatilrozataiban, valamint a D. 937 /201.6., 6s D.
935 /201,6. szfumihatfurozatilban meg6llap(totta, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontja
szerinti, rendkivtili siirg6ssdgre alapitott hirdetmdny ndlkiili ttugyalilsos elj6r6s kiilOn
torv6nyi, jogszabilIyif elhatalmaz6salapj6nalkalmazhat6.

A fenti indokok, valamint a Dtrnt6bizoftsilgjoggyakorlat6nak megfelel6en Ajdnlatk6r6
jogosult rendk(viili siirg6ss6gre hivatkoz1ssal hirdetm6ny ndlktili t6rgyal6sos eljdr6st
lefolytatni a fenti tlrgyn kdzbeszerz€si elj6r6sban.

A Kozbeszerz€si Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat
elvlgezte, a vizsgdlata sor6n megdllapftotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos

elj6r6s jogalapj6nak megalapo zoltsdga meg6llapithat6.

felen dont€st a Kozbeszerz€si Hat6s6g Elndke az Elektronikus Kdzbeszetzflsi

Budapest, 2019. szeptember 9.

Rig6 Csaba Balfuzs
elnok
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