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Tisztelt Közbeszerzési Hatóság!

A Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. (1138 Budapest, Hajós
Alfréd sétány 1.) ajánlatkérő jogi képviselőjeként, a Kbt. 103. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltaknak eleget téve, tájékoztatom a t. Hatóságot az alábbi tényekről:
1./ A Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. a mai napon
ajánlatkérőként a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 98.
§ (2) bekezdés e) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított, melynek
tárgya „Hajós Alfréd Sportuszoda, versenykialakítás kivitelezési munkálatai.”.
2./ Az ajánlatkérő az eljárást a Kbt. Második Rész 98. § (2) bekezdés e) pontja, valamint a
Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 3. §-a
szerint kívánja lebonyolítani.
3./ A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás fedezettel azonos keretösszege: nettó
871.000.000,- HUF.
4./ Az eljárást megalapozó indokok, melyek szíves méltánylását és elfogadását kérjük, a
következők:
A Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által
előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a
tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget
indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából, vagy az
ajánlatkérő által előidézett okból.
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 3. §-a
alapján az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat,
„3. § (1) A beruházással összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében
az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 94. § (2) bekezdés d) pontja szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A Kbt. 94. § (2) bekezdés d) pontja
szerinti eljárás esetén
a) az ajánlatkérő minden esetben köteles legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni,
és
b) az ajánlatok értékelési szempontja kizárólag a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
lehet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárások megindításához, az azzal összefüggő
szerződések megkötéséhez és azok módosításához a közbeszerzésekért felelős miniszter
engedélye nem szükséges, és azok szabályosságát a közbeszerzésekért felelős miniszter nem
ellenőrzi.
(3) Az (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárások tekintetében keletkezett ajánlattételi
felhívás, az ajánlatok azon része, amely az adott közbeszerzési eljárásban az értékelési
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szempont alapján értékelésre került, továbbá a bírálati bizottsági jegyzőkönyv, az összegzés
és a megkötött szerződés - a személyes adatok kivételével - közérdekű adatnak, illetve
közérdekből nyilvános adatnak minősülnek, és a közérdekű adatra vonatkozó szabályok
szerint megismerhetők, illetve hozzáférhetők.”
Ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében nem kíván alkalmassági
követelményeket előírni, mert az eljárásba három olyan ajánlattevőt hívott meg, amelyek a
kizáró okokra vonatkozó előzetes vizsgálat követelményeinek megfeleltek és a szakmai
tartalom megvalósítására kellő szakértelemmel, apparátussal és felszereltséggel
rendelkeznek.
A rendkívüli sürgősség abból adódik, hogy a 2017. évi világbajnokság 2017. július 14-30.
közötti időszakban kerül megrendezésre. A Hajós Alfréd Sportuszoda a 2017-es Vizes
Világbajnokság megrendezésekor a vízilabda mérkőzések helyszíne lesz. Ennek érdekében az
épület a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja NKft. által felújításra kerül, a
versenyre való kialakítás azonban a BP2017 NKft. szervezési körébe tartozik, így jelen eljárás
tárgyát képező beruházás megvalósítása a Szervezőbizottság feladata és felelőssége. A
beruházás a Budapest, XIII., Margitsziget 23801, 23800/4,6-7. helyrajzi számú ingatlant
érinti.
Fentiekre tekintettel ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás indításáról döntött.
5./ Az eljárásban ajánlattételre felhívott cégek:
Delta Hungária
Építő Kft
Lanora Solution
Kft.
BO-TO Bau Kft.

Foczkó
Levente
ügyvezető
Oláh
Zsolt
ügyvezető
Bohus
Zoltán
ügyvezető

3527 Miskolc, Besenyői. u.
3
4032
Debrecen,
Kosztolányi Dezső utca 27.
3527 Miskolc, József Attila
utca 11/A

iroda@dhekft.hu
olah.zsolt@lanora.hu
info@botobau.hu

Fentiekben kifejtettekre tekintettel kérjük indokaink, valamint a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás lefolytatásának szíves elfogadását!

Budapest, 2017. május 09.
Tisztelettel:

dr. Vörös Katalin sk.
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ajánlatkérő megbízásából
Mellékletek:
Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok
Meghatalmazás
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