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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 a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. mint ajánlatkérő (a
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Protokolláris megnyitó színpadi előadása” tárgyban indított

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

Indokolás
Ajánlatkérő 2022. augusztus 17. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít
„Protokolláris megnyitó színpadi előadása” tárgyban.
Ajánlatkérő – hiánypótlást követően – a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a
Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának
alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.
Ajánlatkérő a beszerzési igény vonatkozásában bemutatta, hogy Veszprém Megyei Jogú Város nyerte az
Európa Kulturális Fővárosa címet a 2023. év vonatkozásában. Jelen eljárás keretében Ajánlatkérő az esemény
megnyitójával kapcsolatosan kíván egy művészeti, színpadi előadást megrendelni.
A színpadi előadás során, portréprodukciók felhasználásával Veszprém múltjához és jelenéhez kötődő,
olyan szereplők bemutatása történik, akik tevékenységüket Veszprém városához kapcsolódó, a
környezetükben élők elismerése mellett végzik. A színpadi előadás során a szereplők egyrészt a színpadon
bemutatják előadás keretében életüket, másrészt portré produkciókon keresztül kerül múltjuk
szemléltetésre, a művészi alkotószabadság keretei között.
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőnek egyedi és máshol eddig be nem mutatott színpadi előadást
kell bemutatnia. Az előadás három részfeladatból áll: a portréprodukciók, és színpadi előadás
koncepciójának megalkotása, a portréprodukciók audiovizuális megjelenítésének elkészítése, és a Színpadi
előadás létrehozása, bemutatása.
A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy az Ajánlatkérő által megnevezett művész,
akinek szellemi terméke lesz az eljárás tárgya, az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőköz köthető.
A fentiek alapján Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés – mivel annak célja egyedi művészi alkotás
létrehozása – kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg.
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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 a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi.
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