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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 BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 

Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., a Központi Humánfejlesztési Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság, mint ajánlatkérő javára (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „DPC-OHII-

Tervezés2” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. február 1. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 

Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (5) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „DPC-

OHII-Tervezés2” tárgyban. 

Ajánlatkérő – a hiánypótlást követően – a Kbt. 103. § (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően tájékoztatta a 

Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának 

alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

Ajánlatkérő jelen eljárást megelőzően tervpályázati eljárást folytatott le, amely eljárást megindító 

felhívása (a továbbiakban: tervpályázati kiírás) 2018. július 30. napján került közzétételre az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában 2018/S 146-335070 azonosító számon.  

A tervpályázati kiírás II.2.4) pontja szerint a tervpályázat tárgya, célja, hogy az épületet a gyógyászati 

módszerek és technikai fejlődés szem előtt tartásával olyan struktúrában kell létrehozni, hogy az 

komolyabb beavatkozás nélkül, dinamikusan tudjon reagálni a változó igényekre. A tervezésénél 

törekedni kell az építészeti értékteremtésre, valamint kiemelt figyelmet kell fordítani az ahhoz 

kapcsolódó közterek és pihenőparkok tervezésére. A betegellátás és épületüzemeltetés támogatására 

integrált informatikai rendszer, „smart hospital”-megoldások tervezése szükséges. 

A tervpályázati kiírás IV.3.3) pontja értelmében a tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás 

megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével köti meg az 

Ajánlatkérő. A tervpályázati kiírás 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. rendelet  9. §-ának megfelelően az eljárás nyertesének az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplőt nyilvánította és alkalmasnak ítélte arra, hogy a tervpályázatot követő közbeszerzési 

eljárásban ajánlattételre felhívásra kerüljön.  
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A bírálóbizottság megállapítása értelmében a három - határidőben beérkezett - pályamű közül egy 

díjazásban, kettő pedig megvételben részesült. A tervpályázat zárójelentése szerint a bírálóbizottság 

arra tett javaslatot az Ajánlatkérőnek, hogy a Kbt. 98. § (5) bekezdése alapján az I. díjban részesített 

pályamű tervezőjét (a tervpályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztató szerinti nyertest) hívja fel a 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban ajánlattételre.  

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 a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi a Kbt. 

103. § (4) bekezdésének megfelelően. 

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 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető, kiadmányozó 
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