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lktat6sz6m: HNT- 001 12l2016.

Tdjdkoztot6
hirdetmdny ndk0li tdrgyoldsos eljdrdsr6l o Kbt. 103. g (4) bekezdise olopjdn

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Etnoke meg5ttapitla, hogy az atSbbi, rendkivriti stJrg6ss6gre alapitott

hi rdetmdny ndlkti li td rgya ldsos elid rds jogo lopjo mego Io pozon.

A Eudopesti ?perettszinhdz (a tov6bbiakban: Aj6ntatk6r6) 2016. februdr 25. napiin a Kbt. 103. S

(2) bekezd6se alapj6n tdj6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e.)
pontja atapjdn hirdetm6ny n6tkuti tdrgyalSsos etjd16st indit ,,Hongkeve16pult beszerzdse"
t5rgyban.

A16ntatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetet6en tdi6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s5got, valamint csatolta a rendkivrjli stirg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n61k0li t5rgyatdsos
etjdrds jogalapj6nak alkalmazhat6sdgSt igazot6 dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Etnoke a Kbt. 189. S-a atapjSn a sz0ks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a

vizsg5lata sorSn meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkriti t6rgyatSsos etj5r6s jogatapj6nak
megalapozottsSga megSttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6sdg Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s5g hontapliin is kdzz6teszi
a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

lndoko16s

A Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontja szerinti jogalap abban az esetben atkatmazhat6, amennyiben a

torv6nyben foglatt valamen nyi f ett6tet tetjesul a beszerz6s t5rgya vonatkozdsdban:
1 . a beszerz6s feltdtlen1l sz)ksdges, mivel,
2. az ai6nlark6r6 Sttat el6re nem ldthdt1 okb6l el6dllt
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3. rendkiv}li sArg1ssdg miatt
4. a nyilt, a meghivdsos vagy o tdrgyoldsos eljdrdsro elilirt hatdriddk nem lenndnek

betorthot6ok 6s
5. a rendkivuli s0rg6ss6get indokot6 kor1lmdnyek nem oz ojdnlatkdrd mulasztdsdb6l vogy oz

ajdnlotkdrd dltol el1iddzett okb6l erednek.

Rdszletes indokolds:

1.

Felt6tten szuks6gess6get megatapoz6 kortitm6nyk6nt Ajdnlatk616 et6adta, hogy az el6adSsaihoz
hasznSlt Innovason Sy B0 digitdtis kever6pult 2016. janudrjdban tobbszor meghib6sodott,
amelyet a szinhdz rutinszer0 beavatkoz5sokkal orvosott, de komotyabb fennakad5st nem
eredm6nyezett. 2016. janu6rv6g6n a kever6putt teljesen tefagyott, ami miatt az et6ad6st f6tbe
ketlett hagyni, csak tdbbszor"i p16b5tkoz6sra sikenilt 0jrainditani a rendszert. Aj5ntatk616
megkereste az Innovason Sy B0 digitiilis keve16pult forgalmaz6jSt, hogy azeszkoz javithat6-e oty
m6don, hogy az et6ad5sok kozben ityen te6lt6s ne fordullon e16. A forgatmaz6 t6j6koztat6st adott
a116l, hogy a berendez6s korszer0tlen 6s a fel0jit6s eset6n sem garantdlhat6 a biztons5gos
mUkdd6s. A megt6v6 keve16puttokkal nem tudla a Szfnhdz garant5lni a mindennnapos
megbizhat6 hangtechnikai uzemettet6st.

Tekintettel arra, hogy a Szinh6z Sttat haszn6lt rendszerek Osszefrlggenek egymdssal, lgy
Ajdntatk6r6 t6rgyat6sra azl a gazdasSgi szerepl6t k6rte fe[, amety a Szinhiz 6ltal hasznStt
rendszerekkel - 6s igy a megl6v6 hangkever6 putttat - kompatibitis hangkever6 pultot szdllitani
k6pes.

Ai6ntatk616 et6ad6s6t alStdmasztotta egy fUggetten szak6rt6i v6tem6nnyet 6s az aj6ntatt6tetre
fetk6rend6 gazdas5gi szerep16re vonatkoz6 kiz5r6lagoss6gi nyitatkozattat.

2.

Aj5ntatk6r6 el6adta, hogy a 2016. janudr v6gi meghib6sodSs sorozat az Sy B0-as rendszer
f6elemeit 6rinti. Kor5bbi meghib5sod5sok nem 6rintett6k a f6etemeket 6s az ut6bbi id6szakban
egyre novekv6 gyakoris5ggal et6fordul6, p16b6k 6s el6ad5sok biztonsdgos lebonyotit6s6t
vesz6tyeztetet6 rendszer-osszeomlSsra nem volt p61da. Ajdnlatk6r6 el6adta, hogy sz6molt a

kever6pult cser6j6vel, de az 20I7-es 6vre lett utemezve, a 2016. ianu5r eteje 6ta v5ratlanul
et65ttt meghib6sod6sokra nem volt fetk6sztltve, ezeknek nem volt el6jete.

3.

A rendkivOli surg6ss6g kapcsdn Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a hangrendszer 0zemk6ptelenn6
v5[5sa eset6n az et6addst te kelt mondani, a legyek 5r6t vissza ketl f izetni, ami a bev6telkies6s 6s
a vagyoni k5rok mellett ietent6s presztizsvesztes6get is jetent. 2016. m6rcius 4-6n a lesz a Marie

Antoinette bemutat6ja, aminek a sikeres megtart6st onmag5ban egy-egy pr6ba k6s6se vagy
meghi0sut6sa is vesz6lyezteti a rendkiv0l feszes munkafolyamat miatt. A soron kovetkez6
bemutat6 a Chicag6i Hercegn6 operett 2016. 6prilis 22-6n [esz, a k6t bemutat6 kdzdtt 53

el6adSs lesz a Budapesti 0perettszinhdz nagyszinpad5n, amelyek mindegyik6hez sztks6g van

egy kifogdstalanuI m0k6d6 hangrendszerre, melynek f 6 eleme a keve16pult.
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Ajdntatk6r6 et6ad6s6t al6t6masztotta a weboldat6n talSthat6 mOsorfrizet, ami larralmazza az
et6ad5sok 6s bemutat6k id6ponti5t.

4.

Aidntatk6r6 pontos sz6mitdsokkal igazolta, hogy a nyitt, a meghivdsos vagy a tdrgyatSsos
etj5r6sra et6irt hat6rid6k nem lenn6nek betarthat6ak. Az Aj5ntatk6r6 szdmit6sba vehet6 etiSrds
tipusok k6zrjt a tegr6videbb id6 alatt tefolytathat6 - a nemzeti, osszefoglat6 tdj6koztat6ssat
indut6 nyitt - eti6r5s vdlasztdsa eset6n is tegko16bban 87 nap m0tva k6thetne szerz6d6st, ezt
k6vetn6 a szdttit6s 6s betizemet6s. Ai5ntatk616 az Sttatdnos etjdrdsfajtiik tefotytatSs5vat
k6ptetenn6 v6lna a feladata ettSt6sdra, et6ad6sait 87 napig te kellene mondania.

5.

Aj5ntatk6r6nek nincs 16hatdsa a kever6putt f6etemeinek meghib6sodds5ra, azok nem a

mulaszt6sdb6t vagy az 6ltala el6id6zett okb6l erednek. Ajdntatk6ro az Sy80-as rendszer
szavatoss6gi idej6nek etvi tejdrati 6v6re, 2017-re 0temezte a keve16pult cser6j6t 6s a ko16bbi
6vek tapasztatatai atapj6n okkal bizhatott abban, hogy a 2016-os 6vben is csak olyan kordbbi
kisebb meghib6sod5sok t6pnek fel, amit Aj6ntatk616 addig is rendszerint rutinszer0
beavatkozdsokkaI orvosott, de komotyabb fennakad6st addig nem eredm6nyezett.

Budapest, 2016. m5rcius 17.
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