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DtintAs

hiriletmCny ndlktili tdrgy alds o s elj 6rdsr6l

AKilzbeszerzdsiHat6sdg Elntike a Kbt. 103. S (a) bekezddse alapj6n meg6llapitja, hogy
a BMSK BeruhAzAsi, Mfiszaki Fejleszt6si, Spofiizemeltet6si 6s Kiizbeszer6si
ZAtlkdtfien mfik6d6 r6sz€nyt5rsas6g, mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6)
6ltal,,T at ab 6nya Csarnok mfiszaki e ll en6ri f el adatok " t6r gyb an inditott

hirdetmeny n4lktili hrtW aMsos eli 6rds i ogalapi a megalap o zott.

Indokolds

Aj6nlatk6r6 2019. december 13. napjiln a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezddsei alapj6n
tdi€koztaftaaKozbeszerz1siHat6s6got, hogy a Kbt. 93. S (2) bekezd6s e) pontja szerint
hirdetm6ny n6lki.ili t6rgyal6sos elj6r6st indit ,,TatabSnya Csarnok mtiszaki el1en6ri
feladatok" tilrgyban.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a 2020. 6vi Dubaji Vil6gkieilitdson tort6n6 magyar
megjelen6s sikeres megval6sftilsdthoz, tov6bb6 egyes nemzetkdzi nagyesem€nyekhez
kapcsol6d6 rendelkez€sekr6l sz6l6 2019.6vi XIV. tdrv6ny (a tov6bbiakban: K6zilabda
tu.) 3. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a Beruh6zdssal dsszefiigg6sben lebonyolftand6
kilzbeszeruflsi eljdr6sok tekintet6ben az ajdnlatk6r6 minden esetben jogosult a
k6zbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) szerinti
rendkivtili stirg6ss6gre alapitotthirdetm6ny n6lktiLli ttugyalfusos eljards alkalmaz6s6ra.
A 2019. 6vben Budapesten zajl6 World Urban Games sportesemdny 6s a 2022. Evi
magyar-szlovitkkdzos rendez6sfi f&tikflzilabda Eur6pa-bajnoks6g megrendezls€hez
sziiks€ges egyes l6tesitm6nyek megval6sitAsilt szolg6l6 kiemelten koz6rdekti
beruh6z6sok helyszfn6nek meghatdr ozfus6r6l sz6l6 63 / 2019. (III. 27 .) Korm. rendelet 2.
mell€klet II. BudapestkLzigazgat6si teriiLlet6n kiviiLl tal6lhat6 ingatlanok 6s helyszinek
3. sora alapjdn - figyelemmel a K6zilabda tv. 1. g a) pont ab) alpontjfura - a
kdzbeszerzflsi elj6rdssal 6rintett beruh6z6s a Kdzilabda tv. hat6lya al6, taftoz6
beruhdz6snak min6siil.

Ajdnlatk6r6 bemutatta tovdbbl., hogy aj6nlatk6r6i min6s6g1t az dllami magas6pft6si
beruh6z6sokr6l sz6l6 299/2018. (XIL.27.) Korm. rendelet 2. S (1) bekezd6se- atapozza
me& mivel a kdzbeszerz1s becstilt 6rt6ke meghaladja a Kbt. 113. S (5) bekezdes a)
pontjdban meghat6rozott 6rtdkhat6rt, valamint azt, hogy az SlIami magas6pitesi
beruh6z6sok megval6sitilsilr6I sz6l6 2018. 6vi CXXXVIII. torv6ny 4.g (3) bekeide""
alapj6n Aj6nlatk6r6 mentesiiLl a hirdetmdny n€lktili tfurgyalfusos eljdrdsok t6rv6nyess6gi
ellen6rz6se dijdnak megfizetilsi kotelezetts6ge a161.
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A Klzbeszerz€si Dtint6bizottsdg a D.919/2076.; D.920/2076., D.926/2076.,
D.928/2076. - D. 9U/2076. szilmi hatArozataiban, valamint a D. 937/2076.,6s D.
938/20T6.sz6mihat6rozatAbarrmeg6llapitotta, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontja
szerinti, rendk(viili siiLrg6ssdgre alapitott hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos eljdrds kiilOn
t0rv6nyi, jogszabillyi felhatalma z6s alapjdn alkalmazhat6.

A fenti indokok, valamint a Diint6bizottsdg joggyakorlat6nak megfelel6en Aj6nlatk6r6
jogosult rendkiviili stiLrg6ssdgre hivatkoz6ssal hirdetm6ny n6lki.iLli tArgyal6sos elj6r6st
lef olytatniaf entitlrrytkilzbeszerz&ieljdrilsban.

A K6zbeszerzflsi Hat6s6g Elntike a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiks6ges vizsg6latokat
elvflgezte, a vizsgilIata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm6ny n61kiili t6rgyaldsos
elj6r6s jogalapj6nak megalapo zottsilga megdllapithat6.

Jelen dont6st a Kbzbeszeru€si Hat6s6g Elnilke az Elektronikus K6zbeszerz€si
Rendszerben 6s a K0zbeszerz6si Hat6sAg honlapj 6n is kdzzdteszi.

Budapest, 2019. december 1.7.

Rig6 Csaba
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