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DdntAs

hirdetm4ny n0lkrili tdrgy alds o s elj 6r6sr6l

AKdzbeszetzesiHat6s6g Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapjan megdllapitla,hogy
a BMSK Beruh6zdsi, M(szaki Fejleszt6si, Spofiizemeltet6si 6s Ktizbeszer6si
Zirtkiirien mfikiid6 t6sz6nyt6tsas6g, mint aj6nlatk&6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6)
6ltal ,,Szeged K6zilabda Csarnok mfiszaki ellendr fehdatok" t1rgybartindftott

Indokolds
Aj6nlatk6r6 2019. december 13. napj6n a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezdesei alapjdn
tAiflkoztafta aKdzbeszerzlsiHat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2i belezdes e) pontja szerint
hirdetm6ny n6lkiili tdrgyaldsos eljir6st iidit ,,Szeged, K'zilabda Csarnok m{iszaki
ellen6r feladatok" tfurgyban.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a 2020. 6vi Dubaji Vilagkieflit6son t6rt€n6 magyar
megjelen6s sikeres megval6sitfusdhoz, tovilbbd egyes nemzetk 6zi nagyesem6nyekhez
kapcsol6d6 rendelkez€sekr6l sz6l6 201g.evi xry]itirv6ny (a tovabbiituur,, K6zilabda
tv') 3' S (1) bekezddse 6rtelm6ben a Beruhdzdssal osszeftigg6sben lebonyolitand6
kozbeszerz€si elidrdsok tekintet6ben az aj6nlatk6r6 minden esetben jogosult akdzbeszerzeselcril sz6l6 2015.6vi CXLIII. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) szerintir91{kfvtili stirg6ssdgre alapitott hirdetm6ny n6lkiilitargyalasos elj6r6s alkalmaz6s1ra.A 2019' 6vben Budapesten zail6 World IJrban Games sportesem6ny 6s a 2022. 6vi
magyar-s zlov Ak kozos rendez6s{i f€rfi klzilabda Eur6pa-bajnoks6g megrend ez€s1hezsziikseges egyes l€tesftmdnyek megval6sft6s6t siolgaio neirette"n koz6rdekfi
beruh6zdsok helyszin6nek meghat6 rozAs6r6r sz6l6 $ / 2dg. $I. 2z .)ro*. rendelet 2.mell6klet II' Budapestkdzigazgatdsi tertilet6n kivtil tatathato'ingatlanok 6s helyszinek2. sora alapjan - figyelemmel a K€zrtabda tv. i.. s a) pont ab) alpon tlara _ akozbeszerzlsi eljdrdssal 6rintett beruh6z6s a Klzilabda'w. haalja al6 taftoz6beruhilzilsnak min6siil.

Ajdnlatk6r6 bemutaTlPlllb?,how ajdnlatk6r6i min6s6g6t azdllami magas6pft6siberuhdzAsokr6l sz6l6 299/2019. 1X11. ZZ.y Korm. rendelet 2. S (1) bekezd€se alapozzameg, mivel akdzbeszerzls becstilt.6rt6ke-meghaladja-a Kbt. 113. S (5) bekezd6s a)pontj6ban meghatdrozoft 6rt6khat6rt, valamiit azi, hogy az alami magas€pft€si
\ruhazlsok megval6sit6sdr6l sz6l6 2018.6vi CXXXVIII.-t<rrv6ny 4. S (3) bekezd6sealapjan Ajdnlatk6r6 mentestil a hirdetm6ny n6lkiilittugyalfusos eljir6sot i.i*er,yess6gi
ellen6rz6se dijdnak megfizetlsi kdtelezetts6ge alol. 
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A Kdzbeszerz€si Ddnt6bizottsdg a D.919/201,6.; D.920/2016., D.926/201'6.'

D.928/201.6. - D. 934/201.6. szdrrrf t'atfurozataiban, valamint a D. 937 /2076., 6s D.

938/201.6. szdmfihatArozatfuban megSllap(totta, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontja

szerinfi rendkivi.ili siirg6ss6gre alapitott hirdehn6ny n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6s kiiLl6n

torvEnyi, jogszabillyif elhatalmazilsalapi6nalkalmazhat6.

A fenti indokok, valamint a Dont6bi zoftsdgjoggyakorlat6nak megfelel6en Ai6nlatk6r6

jogosult rendkiviiLli stirg6ssegre hivatkozfussalhirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos elj6r6st

lefolytatni a fenti tSrgynkdzbeszer z€si eliiltilsban.

A Kiizbeszerz€siHat6s6g Elntike a Kbt. 189. S-a alapjdn a sztiks€ges vizsg6latokat

elv€gezte, a vizsg1lata sor6n megallapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkii[i t6rgyal6sos

eljdr6s jogalapjAnak megalapo zottsilga meg6llapithat6'

jelen d6nt€st a Klzbeszerzlsi Hat6sdg Elndke az Elektronikus K6zbeszerzflsi

Budapest, 2019. december 1'6.

Rig6 Csaba
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