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Az eljárás 
indításának 

tervezett időpontja
Módosítás indoka

BMSK Zrt.
Papp László Budapest Sportaréna csapadékvíz 
elvezetésének tervezési és kivitelezési munkái

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

45232130-2
45232450-1
45232451-8
45232452-5
45232453-2
45247110-4
45111290-7
71300000-1
71320000-7
71322000-1

35 millió forint
Nemzeti, hirdetmény 

nélküli tárgyalásos
2013. III. negyedév 2013. I. negyedév

1 .sz. módosítás

BMSK Zrt.

BMSK Zrt. mindenkori tulajdonában, vagyonkezelésében, 
üzemeltetésében lévő ingatlanokhoz kapcsolódó magas- 
és mélyépítési és egyéb szakági beruházási, felújítási, 
helyreállítási munkák kivitelezése.

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

45000000-7 
45453000-7
45453100-8 

45454100-5                        45200000-9

250 millió forint

Nemzeti, hirdetmény 
közzétételével induló 
keretmegállapodás 

megkötétésére 
irányuló eljárás 
a Kbt. 121. § (1) 

bekezdés b) pontja 
szerinti eljárás

18 hónap 2013. II. negyedév
A Magyar Sportok Háza beruházásainak, a vagyonkezelt ingatlanok 
értékcsökkenési visszapótlási kötelezettségének biztosítása érdekében 
szükségessé vált keretközbeszerzési eljárás indítása

2 .sz. módosítás

BMSK Zrt.
Tüskecsarnok mellelletti Uszodakomplexum engedélyes és 
kiviteli terveinek ellenőrzése és független ellenőri 
nyilatkozat készítése

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

71240000-2 
71356400-2 
71320000-7 

22 millió forint

hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás 

(Kbt. 122.(7) a) 
alapján)

7 hónap 2013. július
A BMSK és az NSK mint építtető közötti beruházás lebonyolítói 
szerződés 2013. június 1. napján került aláírásra ezekkel a 
feladatokkal kibővítve

BMSK Zrt.
Tüskecsarnok mínusz második szintú parkoló 
kialakításához szükséges geotechnikai szakértői feladatok 
ellátása

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
71300000-1

19 millió forint

hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás 

(Kbt. 122.(7) a) 
alapján)

4 hónap 2013. szeptember
A BMSK és az NSK mint építtető közötti beruházás lebonyolítói 
szerződés 2013. június 1. napján került módosításra aláírásra ezekkel 
a feladatokkal kibővítve

3 .sz. módosítás

BMSK Zrt.
A budapesti Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciójához 
kapcsolódó koncepció terv készítési időszakban, Tervezési 
programalkotási feladatok ellátásának biztosítása

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

71240000-2 
71300000-1                          71356400-

2 
71320000-7 

24 millió forint

hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás 

(Kbt. 122.(7) a) 
alapján)

4 hónap 2013. szeptember

A BMSK és az NSK mint építtető között korábban megkötött 
beruházás lebonyolítói szerződés alapján, az építtető a stadion 
tervezési munkáira 2013. augusztus hóban kötött tervezői 
szerződésben, további építtető által biztosítandó szakértői 
tevékenység biztosítását határozta meg a BMSK Zrt.-nek.

4 .sz. módosítás

BMSK Zrt.
Személygépjárművek és kishaszongépjárművek tartós 
bérlete

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 34110000 43 millió forint

Hirdetmény 
közzétételével induló 

tárgyalásos eljárás 
(Kbt. 121. § (1) b) 
pontja alapján)

36 hónap 2013. november

A Kormány az 1638/2013. (IX.11.) sz. határozatával elfogadta a 
Nemzeti Stadion-fejlesztési programot, mely program tartalmazza 
Kormány által fejleszteni kívánt első és második ligában szereplő  
labdarúgó klubok által használt létesítmények fejlesztését. A közel 27 
stadion fejlesztésében az MLSZ szakmai közreműködése mellett a 
BMSK Zrt. mint beruházás-lebonyolító, műszaki ellenőr  fog 
közreműködni.  A feladat ellátásához szükséges a jelenlegi 
gépkocsiállomány egy részének cserjére, valamint új gépjárművek 
bérlése. 

BMSK Zrt.
Kiemelt sportlétesítményfelesztésekhez szükséges 
speciális szakági műszaki ellenőrzés, (geotechnika, 
sporttechnoliógia, világítástechnológia, stb.)

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

71240000-2 
71356400-2 
71320000-7 

23 millió forint

hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás 

(Kbt. 122.(7) a) 
alapján)

6 hónap 2013. november

• MOB által kiemelt 16  sportág támogatása kapcsán a BMSK a 
létesítményfejlesztések műszaki ellenőrzését, projekt előkészítést 
végzi 2013. október 1- 2014. február 28 között, a feladat ellátásához 
szükséges részint saját, részint speciális műszaki ellenőr bevonása 

• A Nemzeti Stadionfejlesztési program kapcsán a létesítmények 
műszaki ellenőrzését a BMSK Zrt.  látja el, a feladat ellátásához 
szükséges speciális szakági ellenőrzéshez szükséges a közbeszerzési 
eljárás kiírása 


