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Iktatószám: HNT-00011/06/2023 
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 Kommentár Alapítvány, mint ajánlatkérő (a továbbiakban 
együtt: Ajánlatkérő) által „Képzési Központ kivitelezés - kapcsolódó munkák” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2023. január 23. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, 
hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „Képzési Központ 
kivitelezés - kapcsolódó munkák” tárgyban. 

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

Ajánlatkérő bemutatta, hogy a jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében megrendelendő új 
építési beruházás hasonló az Ajánlatkérő által EKR000830672021 azonosító számon, Balatonszepezd Képzési 
Központ kivitelezés tárgyban a 2021/S 149-395727 azonosító számú korrigendummal módosított, 2021/S 
133-352527 azonosító számú ajánlati felhívással megindított közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: 
Alapeljárás) szerinti építési beruházáshoz, és összhangban van azzal az alapprojekttel, amelyre a korábbi 
szerződést az Alapeljárásban megkötötték. 

Figyelemmel 2021/S 149-395727 azonosító számú korrigendumra, Ajánlatkérő az Alapeljárás ajánlati 
felhívásának VI.3. 21) alpontjában jelezte, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazhat, és megjelölte a lehetséges 
további építési beruházások tárgyát és azok beszerzésének feltételeit, továbbá a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján megállapítható, hogy az Alapeljárásban az építési beruházás becsült értékének 
meghatározásakor Ajánlatkérő – az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából – figyelembe 
vette a jelen eljárás szerinti építési beruházás becsült értékét is. 

Figyelembe véve, hogy Ajánlatkérő az Alapeljárás során a szerződést 2021. december 6. napján kötötte, jelen 
eljárása megfelel azon kritériumnak is, miszerint ilyen tárgyalásos eljárást azonban csak a korábbi első 
szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani. 

Megállapítható továbbá, hogy a jelen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tárgya szerinti beszerzés 
feltételei összhangban állnak az Alapeljárás során az Ajánlatkérő által megjelölt, tárgyalásos eljárás 
lefolytatása esetén alkalmazandó beszerzési feltételekkel. 

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. 
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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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