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DAfi6s

hirdetm4ny ndkiili t drgy alds o s elj 6rdsr6l

AKbzbeszerzcsiHat6s6g Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezddse alapj6n megallapf tla,hogy
a BMSK Beruhizdsi, M(iszaki Fejlesztilsi, Spofiizemeltetesi 6s Ktizbesr"tcri
Zilrtkfuien mfiktid6 t€szflnytilrsasig, mint ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6)
6ltal ,,Szeged K6zilabda csarnok tervellen6ri feladatok, tfurgyban inditott

Indokol6s
Ajdnlatk6r6 2019. december 13. napjdn a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6sei alapjdn
tfliakoztatta a KdzbeszerzflsiHat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2i belezdes e) pontja ,r"rirrt
hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6st indit ,,Szeged K6zilabda Csarnok tervellen6ri
feladatok" tdrgyban.

Ajdnlatk6r6 el6adta, hogy a 2020. 6vi 
-Dubaji vil6gkielht6son t6rt6n6 magyar

megjelen€s sikeres megval6sf tfusilhoz,,tovilbb6egyes nemzetkozi nagyesem6nyekhez
kapcsol6d6 rendelkezlsekr(,l sz6l6 2019. evi Xlv]iorveny (a tov6bbiitUur* K6zilabda
tu') 3' S (1) bekezdlse 6rtelmdben a Beruhaz6ssal osszefi.igg6sben lebonyolftand6
kozbeszerulsi elj6rdsok tekintet6ben az aj6nlatk6r6 minden esetben jogosult akdzbeszetzlsekt6l sz6l6 201,5.6vi CXLIII. iorveny (a tov6bbiakban: Kbt.) szerinti
|e1{k!vtili stirg6ssdgre alapitott hirdetm6ny nelkiilit6rgyal6sos elj6r6s alkalmaz6s1ra.A 20'l'9' €vben Budapesten zail6 World Urban Games sportesem6ny 6s a 2022. 6vimagyar-s zlov itkkdzos rendez6sfi f€rfi k1zilabda Eur6pa-bajnoksag megrend ez€s1hezszi'ikseges egyes ldtesitmdnyek megval6sitds6t s)olgaio neirette-n koz6rdek{i
beruhAzfusok helyszin6nek meghatdr ozAsdr6l sz6r6 6g / 2019. Q|.. 27 .)Korm. rendelet 2.mell6klet II' Budapestklzigazgat6si teriilet6n kiviil taldlhat6 ingatlanok 6s helyszinek2. sora alapjdn - figyelemmel a K€zilabda tv. 1. g a) pont ab) alpon t16ra _ a
|<6zb-eszerz6si elifutdssal 6rintett beruhdzds a K6zilabda tv. hatalya ala tartoz6beruh6,zdsnak min6stil.

Ajdnlatk6r6 bemutatta 
\2.?bb?, hogy aj6nlatk6r6i min6s6 g€t azdllami magas6pit6siberuh6z6sokr6l sz6l6 299/2018. 1xtl. zi.l Korm. rendelet 2. s (1) bekezd6se alapozzameg, mivel akdzbeszerz€s becstilt.6rt6ke.meghaladja_a Kbt. 113. S (5) bekezd6s a)pontjdban meghat6rozott 6rt6khatart, valamii'rt azi, hogy az eilami magas€pit6si

\ru!az!7o\ megvat6sit6s6r6r sz6r6 2018.6vi CXXXVIII. t6rv6ny 4. s (3) bekezd€sealapjdn Aj6nlatk6r6 mentestil a hirdetm6nyn6lktiLl itargyarfusos eljarasok iorvenyessegiellen6rz6se dij6nak megfizet€si kdtelezettsege ar6l. '
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A Kbzbeszerzilsi D6nt6bizottsdg a D.979/201'6.; D.920/201'6., D.926/201'6.,

D.928/201.6. - D.9U/2076. sz6mt1 hatilrozataiban, valamint a D.937/201.6.,6s D.
938 / 201,6. szdm(rhatArozatAban meg6llapftotta, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontja
szerinti, rendkiviili siirg6ss6gre alapftott hirdetm6ny n6lki.iLli t6rgyal6sos elj6r6s kiilOn
tdrv6nyi, jogszabllyif elhatalmazilsalapiilnalkalmazhat6.

A fenti indokok, valamint a D0nt6bizottsdgjoggyakorlat6nak megfelel6en Aj6nlatk6r6
jogosult rendkiviili siirg6ssEgre hivatkoz6ssal hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos elj6rdst

lefolytatni a fenti tfirgyn kbzbeszer z€si eli6r6sban.

A Kdzbeszerzlsi Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztrksEges vizsgllatokat
elv€gezte, a vizsgillaha sor6n meg6llapftotta, hogy a hirdetm6ny n6lki.ili t6rgyal6sos

elj6r6s jogalapjAnak megalapozottsdga megdllapithat6.

|elen dtlntest a Kdzbeszerz€si Hat6s6g Elntike az Elektronikus Kiizbeszerz€si

Rendszerben €s aKlzbeszeru€si Hat6s6g honlapi6n is

Budapest, 2079. december 1.6.

Rig6 Csaba Ba
elntik
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