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Iktatószám: HNT-00010/05/2022 
Ügyintéző: dr. Flek Lívia 

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 az Országgyűlés Hivatala, mint 
ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Országházat övező közterületek tisztítása (807)” 
tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. január 19. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást 
indít az „Országházat övező közterületek tisztítása (807)” tárgyban. 

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

Ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni, tekintettel arra, hogy az 
Országház környezetének kültéri tisztítása tárgyában nemzeti hirdetménnyel induló tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást folytatott le (EKR001140552021) 2022. január 1. napjától 2022. december 31. 
napjáig tartó szerződéses időszakra vonatkozóan, azonban a nyertes ajánlattevő 2022. január 11. 
napján jelezte, hogy másnaptól nem áll módjában ellátni a takarítási feladatokat és azokat 
bizonyíthatóan ténylegesen nem is látja el január 12. napja óta. A rendkívüli sürgősséget indokoló 
körülmények tehát nem az Ajánlatkérő mulasztásából, és nem az Ajánlatkérő által előidézett okból 
erednek. 

Ajánlatkérő előadta, hogy az Országház és környéke kiemelt nemzeti emlékhely, frekventált 
turistalátványosság, ezért a közterület tisztítási feladatokat napi szinten több alkalommal és 
folyamatos rendelkezésre állással szükséges ellátni, így Ajánlatkérőnek haladéktalanul új 
szerződést kell kötnie arra az átmeneti időszakra, amíg az új nyílt közbeszerzési eljárást lefolytatja. 

Fentiek alapján kijelenthető, hogy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása 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 betarthatók, és a 
rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények nem erednek az Ajánlatkérő mulasztásából vagy az 
Ajánlatkérő által előidézett okból. 

Ajánlatkérő számítások útján bemutatta, hogy a rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos 

vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak.  

Ajánlatkérő ajánlattételre három gazdasági szereplőt hívott fel, eleget téve a Kbt. 99. § (3) bekezdés 
b) pontjában foglalt kötelezettségének. 
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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 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 helyett 

 
 
 

Rakovitsné dr. Szini Katalin 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

főosztályvezető-helyettes 
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