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hirdetm4ny n0lktili t drgy al6s o s elj drdsrhl

A KdzbeszerzesiHat6sdgEln6ke a Kbt. 103. S (4) bekezddse alapjdn meg6llapitja, hogy
a BMSK BerahilzAsi, M(iszaki Feileszt6si, Sportiizemeltet6si 6s Kiizbeszer6si
Zilrtkiirien miikiid6 t€szilnytAtsasdg mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6)
6ltal ,,Tatabinya K6zilabda Csarnok tervellen6ri feladatok" tdrgyban indftott

Aj6nlatk6r6 2019. december 13. napjen a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6sei alapj6n
tfii€koztattaaKlzbeszeru€siHat6s6got, hogy a Kbt.98. S (2) bekezd6s e) pontja sruii.rt
hirdetm6ny nElktili tArgyaTfusos eljdrdst indit ,,Tatab6nya K€zilabda Csarnok
tervellen6ri feladatok" t6r gyban.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a 2020. 6vi Dubaji Vil6gki6llit6son t6rt6n6 magyar
megjelen6s sikeres megval6sitAsilhoz, tovilbb| egyes nemzetkdzi nagyesemenyeihez
kapcsol6d6 rendelkez6sekr6l s26162019. evi XIV. torv6ny (a tov6bbiutUutg K6zilabda
tv.) 3. S (1) bekezd6se 6rtelm6ben a Beruh6zfussal osszefiigg6sben lebonyolitand6
kdzbeszerzlsi eljdrdsok tekintet6ben az aj6nlatk6r6 minden esetben jogosult a
kdzbeszerz1sekt1l sz6l6 2015.6vi CXLIII. torvdny (a tovdbbiakban: K*.f szerinti
rendkivtili siirg6ss6gre alapitott hirdetm6ny nektilitargyalasos elj6r6s alkalmazds6ra.
A 2019.6vben Budapesten zajl6 World Urban Games sportesem€ny 6s a 2022. €vi
magyar-s zlov 6k kozos rendez6sti f6rfi k€zilabda Eur6pa-bajnoksdg megrend ez€s1hez
sziiks6ges egyes l6tesftm6nyek megval6sitfusfut siolgaio tiemetten koz6rdekti
beruhdzilsok helyszfn6nek meghatar ozfusdr6l sz6l6 63 / 2019. (III. 2T .) Korm. rendelet 2.
mell6klet II. Budapestkozigazgatdsi tertilet6n kfvtil tal6lhat6 ingatlanok 6s helyszfnek
.3. sora alapjdn - figyelemmer a Klzrtabda tv. 1. S a) pont ab) alpontjiru - u
kdzbeszetz€si eljdrdssal 6rintett beruhdzas a K6zilabda fv. hatilva al6 tartoz6
beruhdzdsnak min6siiLl.

Ajdnlatk6r6 bemutatta \ovlbbe, hogy ajdnlatk6r6i min6s6glt az dllami magas6pft6si
betuhlzAsokr6l sz6l6 299/2018. (XII.27.) Korm. rendelet 2. S (1) bekezd6se"alaiozza
meg, mivel a kozbeszerzls becsiilt 6rtdke meghatadja a Kbt. 113. S (5) bekezdcs a)
pontjdban meghat6rozoft 6rt6khatdrt, valamint ui, hogy az Allarm magas€p(t6si
beruh6z6sok megval6sit6sdr6l sz6l6 2018. 6vi CXXXMII. torv6ny 4. s 1a) ulrczaese
alapj6n Ajdnlatker6 mentesiil a hirdetm6ny nelktiLli tdrgyaldsos eljirasot itirvenyessegi
ellen6rz6se dijdnak megfizet6si kdtelezetts6ge al6l.

hiriletmhnlt n4lktili tdw alilsos eli drds i ogalapi a megarapo zott.
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A K1zbeszerz1si Diint6bizottsdg a D.919/201,6.; D.920/2076., D.926/201.6.,

D.928/2016. - D.934/2016. sz6mfihatfurozataiban, valamint a D.937/2076., 6s D.

938/ 2076. sz6m(that6rozatilban meg6llapitotta, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontja
szerinti, rendkivtili siirg6ss6gre alapftott hirdetm6ny n6lkii1i tdrgyalilsos elj6r6s ktilOn
t0rv6nyi, jogszabillyif elhatalmazAsalapi6nalkalmazhat6.

A fenti indokok, valamint a Dont6bizottsfugjoggyakorlat6nak megfelel6en Aj6nlatk6r6
jogosult rendkiviili siirg6ssdgre hivatkoz6ssal hirdetm6ny nElkiili tlrgyalilsos elj6r6st

lefolytatni a fenti t6rgyn kozbeszer z6si eliilrilsban.

A K6zbeszerz€si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsgdlatokat

elv1gezte, a vizsgiiata sor6n megdltapftotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos

e1j5r6s jogalapianak megalapo zotrsilga meg6llapithat6.

Jelen dontest a Klzbeszerz€si Hat6s6g Elntike az Elektronikus Kozbeszeru€si

Rendszerben 6s a K0zbeszerzdsi Hat6s6g honlapj 6n is kdzzfiteszi.

Budapes! 2019. december 17.
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