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 Iktatószám: HNT-00140/05/2022 
Ügyintéző: dr. Ferge Péter 

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 Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Audiovizuális animált művészeti 

alkotás létrehozás” 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 
„Audiovizuális animált művészeti alkotás létrehozás” 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 a VEB2023 EKF 2023 Nagy Megnyitó 
eseménytereire (különleges színterekre, épületekre) vetíthető, a Nagy Műsorhoz alkalmazkodó dinamikus 
audiovizuális animált művészeti alkotást kell létrehozni, tekintettel arra, hogy Veszprém Megyei Jogú Város 
nyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet a 2023. év vonatkozásában. A jelen eljárás keretében Ajánlatkérő 
látványkoncepció tervezés, audiovizuális látványelemek megalkotása, valamint központi felügyelet 
részfeladatokból álló szolgáltatást rendel meg az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőtől. 

Ajánlatkérő előadta, hogy az elkészítendő audiovizuális animált művészeti alkotás tartalmazhat például 
önálló archív bejátszásokat; filmekből, animációkból részleteket, vagy klipek kontrasztált képeit 
Veszprémről, továbbá régi archív-felvételeket, mozgóképeket a városról és a régióról, tekintettel a megnyitó 
általános műszaki leírásában bemutatott képi világ iránymutatására. Ajánlattevő feladata, hogy a különböző 
vizuális kiinduló anyagok invenciózus felhasználásával történetté fűzze a legkülönbözőbb látványelemeket, 
így elérve azt a célt, hogy a műsor máshol megvalósuló részei dramaturgiai egységbe kerülnek. 

Az elektronikus cégjegyzékben elérhető információk alapján megállapítható, hogy az Ajánlatkérő által 
megnevezett művészek, akiknek szellemi terméke lesz az eljárás tárgya, az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplőhöz köthetők. 

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. 

Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban 

Tisztelettel: 

A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság 
Szervezeti és Működési Szabályzatán alapul. 

a Közbeszerzési Hatóság elnöke 
nevében: 

dr. Szeiffert Gabriella 
Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 

helyett 

 

Hellné dr. Varga Anita 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

főosztályvezető 
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