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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., mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által a Kbt. 
98. § (3) bekezdése alapján „Biatorbágy „Tudáspark” Közmű és út kivitelezés” tárgyban indított  

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. március 3. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján megfelelően tájékoztatta a 
Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárást indít „Biatorbágy „Tudáspark” Közmű és út kivitelezés” tárgyban, valamint csatolta a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

Ajánlatkérő a TED 2020/S 255-639333 számú felhívással 2020. december 19. napján „Vállalkozási 
szerződés a „Biatorbágy Szakgimnázium” tárgyú beruházás tervezésére és kivitelezésére” tárgyú, Kbt. 
Második Része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: Előzményeljárás) 
kezdeményezett. A megelőző nyílt eljárás eredménytájékoztatója 2021. május 18. napján jelent meg 
TED 2021/S 098-252878 szám alatt, amely szerint az eljárás nyertes ajánlattevője a jelen eljárásban 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő volt.  

Ajánlatkérő az Előzményeljárást megindító felhívás VI. 3) További információk 21) alpontjában jelezte 
a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatásának lehetőségét, illetve megjelölte a lehetséges 
további építési beruházások tárgyát és azok beszerzésének feltételeit. Az Előzményeljárást megindító 
felhívás tartalmát megvizsgálva megállapítható, hogy jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
tárgyát képező építési beruházás azzal összhangban van, ahhoz szervesen kapcsolódik. 

Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor (az uniós értékhatár elérésének meghatározása 
szempontjából) figyelembe vette az újabb építési beruházás becsült értékét is. Az előzményeljárás 
eredményeként a szerződés megkötésére 2021. május 11. napján került sor, tehát jelen eljárástól 
számított három éven belül. 

A Kbt. 98. § (3) bekezdésében foglalt valamennyi konjunktív feltétel fennáll, így Ajánlatkérő élhet a 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításának lehetőségével. 

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. 
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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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