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Iktatószám: HNT-00232/06/2021 
Ügyintéző: dr. Nagy Dávid 

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 BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „PPKE Új Campus - 

tervezési szerződés” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2021. december 6. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (5) bekezdése pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „PPKE 
Új Campus - tervezési szerződés” tárgyban. 

Ajánlatkérő a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint 
csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

A Kormány az 1461/2020. (VII. 30.) „Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak 
bővítéséhez és fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről” című kormányhatározatában 
kimondja, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából 
egyetért a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó 
beruházás, a beruházás számára kijelölt ingatlanokon történő megvalósításának előkészítésével. A Kormány 
195/2021. (IV. 26.) Korm. rendeletével a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak 
bővítését és fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházást kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánította. 

Ajánlatkérő előadta, hogy meghívásos tervpályázati eljárást indított a „Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Új Campus Oktatási Célú Ingatlanjainak Bővítése és Fejlesztését Célzó Beruházása” tárgyában. A 
tervpályázati eljárás meghirdetésére a TED felületen TED 2021/S 122-324270 azonosítószámú hirdetménnyel 
került sor. 

Az eljárást megindító felhívás II.2.4. pontja értelmében a tervpályázat eredményeként kiválasztott, nyertes 
tervezővel Ajánlatkérő, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követően, tervezési szerződést kíván kötni a 
tervdokumentáció elkészítésére. 

Az eljárást megindító felhívás IV.3.4) pontja szerint Ajánlatkérő számára kötelező a bírálóbizottság döntése. 

A tervpályázati eljárásban döntést hozó bírálóbizottság a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015 (X.28.) 
Korm. rendeletnek megfelelően az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt ítélte alkalmasnak arra, hogy a 
tervpályázatot követő közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívásra kerüljön. 

A tervpályázat zárójelentésének 9. pontjában úgy rendelkezett, hogy „a Bírálóbizottság – a Tervpályázati 
rendelet 25. § (3) k.) pontja és 26. § (2) bekezdése alapján kizárólag az I. díjban részesített pályamű tervezőjét javasolja 
a tervpályázatot követő közbeszerzési eljárásban ajánlattételre történő felhívásra”. 

Ajánlatkérő igazolta, hogy a tervpályázati eljárás bíráló bizottsága kizárólag az I. díjban részesített pályamű 
tervezőjét javasolta a tervpályázatot követő közbeszerzési eljárásban ajánlattételre történő felhívásra, 
Ajánlatkérő erre tekintettel hívta fel ajánlattételre a 2021/S 228-601252 azonosítószámon megjelent 
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“Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről” elnevezésű hirdetmény V.3.3) pontja szerinti nyertes 
ajánlattevőt. 

Fentiek alapján Ajánlatkérő igazolta, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására 
tervpályázati eljárást követően kerül sor, továbbá a tervpályázati eljárásban a bírálóbizottság által ajánlott 
összes pályázót vagy ajánlattevőt meghívta a tárgyalásra. 

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. 

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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