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Döntés
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Nemzeti
Sportügynökség Nonprofit Kft., mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Vállalkozási szerződés
a 2021. évi 35. úszó-, nyíltvízi-, műugró-, műúszó- Európa-bajnokság nemzetközi sportesemény egyes
egészségügyi szolgáltatásainak ellátásáról ” tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2021. április 29. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot,
hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „Vállalkozási
szerződés a 2021. évi 35. úszó-, nyíltvízi-, műugró-, műúszó- Európa-bajnokság nemzetközi sportesemény egyes
egészségügyi szolgáltatásainak ellátásáról” tárgyban.
Ajánlatkérő a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint
csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.
Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, valamint kizárólagos jogok védelme miatt
kizárólag egy meghatározott, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg.
Ajánlatkérő előadta, hogy a Kormány a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó Európa-bajnokság
(továbbiakban: Sportesemény) rendezési jogának megszervezése érdekében, valamint a 2020. évi Vízilabda
Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló
1320/2016 (VII.1.) Korm. határozatában egyetértett a Magyar Úszó Szövetségnek (továbbiakban: MÚSZ) a
Sportesemény megrendezésére vonatkozó pályázatával és döntött arról, hogy a sportól szóló 2004. évi I.
törvény 50. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Európai Úszó Szövetség (továbbiakban: LEN) felé pénzügyi
garanciát vállal a Sportesemény sikeres megrendezéséhez. A LEN, a MÚSZ, a Magyar Vizilabda Szövetség és
Magyarország Kormánya 2016. november 17-én négyoldalú megállapodást írt alá a sportesemények
megrendezése kapcsán.
A Kormány a 2134/2019. számú Korm. határozatával döntött a Sportesemény megrendezéséhez szükséges
többletforrások biztosításáról, továbbá felhívta az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a
Többlettámogatás vonatkozásában az Ajánlatkérővel létrejövő támogatási jogviszony létesítéséről. Erre
figyelemmel 2019. szeptember 4. napján létrejött a Sportesemény megvalósításával összefüggésben az
„Előszerződés Együttműködési Megállapodás Megkötésére” tárgyú megállapodás, majd az Ajánlatkérő és a
MÚSZ 2021. április 27. napján megkötötte a Sportesemény megvalósításával összefüggésben felmerülő
feladataik ellátására vonatkozóan az Együttműködési Megállapodást (továbbiakban: Megállapodás).
A fentiekben rögzítettek mellett Ajánlatkérő előadta, hogy a Kormány 2162/2021. Korm. határozatával döntött
az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére az elvégzendő feladatok ellátásának biztosítására szolgáló
Támogatási Okirat kiállításáról, valamint az egészségügyi feladatok intelligens buborékrendszerben (a
továbbiakban: Rendszer) történő megvalósításáról.
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Ajánlatkérő előadta, hogy a Megállapodás alapján feladatát képezi a Sporteseménnyel összefüggésben
szükséges egészségügyi szolgáltatások biztosítása. A kialakult járványhelyzetre való tekintettel az eredetileg
tervezett egészségügyi szolgáltatások helyett új feladatként jelentkezett – a lehetséges vírusfertőzések
elkerülését, illetve az esetleges a vírusfertőzéssel érintett személyek elkülönítését biztosító – a járványügyi
prevenciós feladat, mely a Sportesemény valamennyi résztvevője, illetve a kiszolgáló személyzet tekintetében
járványügyi kontrollt, rendszeres szűrést és a járványügyi intézkedések fenntartásához kapcsolódó egyéb
feladatok ellátását is jelenti.
A műszaki-technikai sajátosságok bemutatása során ajánlatkérő részletezte a Rendszer egyedi jellemzőit,
hangsúlyozva, hogy az egyes – a Rendszert alkotó – feladatok nem választhatók szét szakmai szempontból,
azok egy egységes komplex, megbonthatatlan rendszert alkotnak és a szolgáltatások jelentős részének
megvalósítására az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő már közvetlenül kijelölésre került.
Ajánlatkérő igazolta, hogy a Rendszer kialakítása, kivitelezése és üzemeltetése, piaci megjelenése,
lebonyolítása, megszervezése és a vonatkozó üzleti szerződések megkötése az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplő kizárólagos jogát képezi.
A reális alternatíva hiánya körében Ajánlatkérő előadta, hogy a Sportesemény résztvevőinek
egészségmegőrzése, az esemény biztonságos lebonyolítását biztosító komplex egészségügyi feladat egy
egységes, zárt és biztonságos rendszer segítségével biztosítható. A Rendszer üzemeltetése, illetve a
rendszerben történő bárminemű egészségügyi-protokoll változási, jogszabálykövetési, frissítési, egyedi
fejlesztési és karbantartási jogosultság az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt megillető védett ismeret,
ennélfogva ezen feladatok elvégzésére vonatkozó szerződés kizárólag vele köthető meg.
Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére
nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, valamint, hogy a verseny hiánya nem
annak következménye, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon
határozta meg.
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:

dr. Szeiffert Gabriella
Hatósági Ellenőrzési Osztály
osztályvezető, kiadmányozó
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