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Ügyintéző: dr. Ferencz Nándor 

Döntés 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról 

A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a KIRÁLY Sportegyesület, mint ajánlatkérő (a 

továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Király SEK fejlesztés –További kivitelezési munkák” tárgyban 

indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. november 8. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 

Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdés alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „Király 

SEK fejlesztés –További kivitelezési munkák” tárgyban. 

Ajánlatkérő – a hiánypótlást követően – a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a 

Közbeszerzési Hatóságot, valamint igazolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának 

alkalmazhatóságát. 

Ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2020/S 100-238796 nyilvántartási számon, az 

Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben EKR000476562020 azonosítószámon 2020. május 19. napján 

nyílt közbeszerzési eljárást indított „Király SEK fejlesztés – C épület, műfüves pálya” tárgyban (a 

továbbiakban: Alapeljárás). Az Alapeljárást megindító felhívás tartalmát, illetve a közbeszerzési 

dokumentumokat megvizsgálva megállapítható, hogy jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

tárgyát képező építési beruházás azzal összhangban van, ahhoz szervesen kapcsolódik. 

Ajánlatkérő az Alapeljárást megindító felhívás VI.4.3) pont 24) alpontjában jelezte, hogy „hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, a 

jelen eljárás tárgyával, mint alapprojekttel összhangban lévő tárgykörökben”, továbbá megjelölte a 

lehetséges további építési beruházások tárgyát és beszerzésének feltételét. 

Ajánlatkérő részletesen bemutatta és dokumentumokkal alátámasztotta, hogy az Alapeljárásban az 

építési beruházás becsült értékének meghatározásakor – az uniós értékhatár elérésének meghatározása 

szempontjából – figyelembe vette az újabb építési beruházás becsült értékét is. 

Figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő az Alapeljárás nyertesével 2020. július 17. napján kötött szerződést, 

jelen hirdetmény nélküli eljárás megfelel azon feltételnek is, miszerint ilyen eljárást csak a korábbi első 

szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani. 

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. 
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Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben és a 

Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban  

Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 

Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 

nevében és megbízásából: 

 

dr. Szeiffert Gabriella 

Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető, kiadmányozó 
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