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Diintis
hiriletmEny n6lkiili tdgalilsos eli6rdsr6l

A Kdzbeszerzflsi Hat6sdg Elndke a kijzbeszerzdsekr6l sz6l6 201.5. itti CXLlll. tiirttiny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. $ (4) bekezdise alapjdn meg5llapitja, hogy Gy6r Megyei fogt
Varos Onkorm Anyzata (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6), mint aj6nlatk6r6 Altal ,,Gydri
N emzeti Szinhdz megijitdsa" t6rgyban inditott

hirdetmdng ndlkiili tdwahdLsos eliirds i ogalaoia megalaoozott.

Inilokol6s

Ajdnlatker6 2018.6prilis 13. napjAn a Kbt. 103. S (1) bekezdese alapj6n t6j6koztatta a
Kdzbeszerzlsi Hat6sdgot, hogy a Kbt.98. $-a (5) bekezd6se alapjdn hirdetm6ny n€lkiili
t6rgyal6sos elj6r6st indft,,Gydi Nemzeti Szlnhdz megrtjihfisa" tlrgyban.

Aj6nlatk6r6 - hi6nyp6tlSst kovet6en - a Kbt. 103. S (1) bekezdes6nek megfelel6en
tdj€koztatta a Klzbeszetz6si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkiili
t6rgyalSsos eljdr6s jogalapj6nak alkalmazhat6sAgAt igazol6 dokumentumokat.

Az Aj6nlatk€r6 el6adta, hogy a jelen elj6r6st megel6z6en tewpllyAzan elj6r6st
folytatott le, amelynek az eljdrflst megindit6 felhlv6sa (tewpAlylzan kiirAsa) az
Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapjdban jelent meg TED 2018/5 001-000717 nyilv6ntart6si
sz6mon. Az aj6nlati felhiv6s VI.3.6. pontjeban foglaltak €rtelm6ben ,,a Kifu6 a

tervpAlyAzati eljdr6s Bir6l6 Bizotts6gdnak ajAnldsa alapjdn kivdlasztott p6lydz6val a

Kbt. 98. $ (5) bekezd€se alapj6n 6pit6si enged6lyez6si €s kiviteli tervdokument6ci6
elk€szitdsdre klv6n tervez6si szerz6d6st k6tni". A tewp6ly6zah eljdrdsban dontest
hoz6 b1r6l6 bizotts6g (zstri) a tewpfllyAzati elj6rdsokr6l sz6l6 3'l'0 / 2015 (X.28.)

Korm.rendeletnek megfelel6en az e1j6r6s nyertes6nek az aj6nlatt€telre felhlvott
ajdnlattev6t (TEATRO Epttlsz Miiterem Kft.) nyilv6nltotta azzal, hogy e t5rsas5ggal
javasolja a tov6bbtervez€st elv6geztetni, t71et61eg szerz6d6st kdtni.

A tervpalyazatra dsszesen 6 p1lyarrrtl drkezett, ebb6l 3 pdlyamtr keriilt dfjaz6sra,
azonban a tervpily6zatt eljdrds bir6l6 bizotts6gdnak zdr6jelent6s6ben foglalt aj6nl6sa
szerint a Kbt. 98. $ (5) bekezd€se, valamint a3l0/2015. (X.28.) Korm. rendelet 28. S-a
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alap'16n az I. dijasnak ft6lt pdlyamtrvet bead6 TEATRO Epit6sz Mfterem Kft.-t kell
aj6nlatt6telre felhlvni a tervp6ly6zati elj6r6st k6vet6 hirdehndny n€lkiili eljdr6sban.

A Kozbeszerz€si Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. g-a alapjdn a sztiks6ges vizsgdlatokat
elv9gezte, avizsgillata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm€ny nelkdi tafyahsos
elj6r6s jogalapjdnak megalapo zottsilga meg6llaptthat6.

Jelen dtint6st a Kbzbeszetzlsi Hat6sdg Elndke a K}zbeszerulsi Hat6s6g honlapj6n is
kdzz€teszi a103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

z

Budapest, 2018. Sprilis 26.
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