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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
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által
„Táncprodukció 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 „Táncprodukció színpadi előadása” tárgyban.
Ajánlatkérő 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 az eljárás keretében táncművészeti
színpadi produkció koreografálását és előadását rendeli meg a kiválasztott ajánlattevőtől. A
színpadi előadás során a megkoreografált táncmű élő előadására, bemutatására kerül sor a VEB2023
EKF 2023 Nagy Megnyitó esemény (a továbbiakban: EKF program) alkalmából, tekintettel arra,
hogy Veszprém Megyei Jogú Város nyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet a 2023. év
vonatkozásában.
Ajánlatkérő előadta, hogy az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőnek egyedi, máshol eddig be
nem mutatott koreográfiát kell színpadra állítani és bemutatni. A kiválasztott gazdasági szereplő az
Ajánlatkérő által az EKF programmal összhangban megjelölt célok, rendelkezésre bocsátott leírások
és inspirációk alapulvételével fog majd megvalósítani táncművészeti produkció útján előadásra
kerülő egyedi művészeti alkotást.
A rendelkezésre álló információ alapján megállapítható, hogy az Ajánlatkérő által megnevezett
művész, akinek szellemi terméke lesz az eljárás tárgya, vitathatatlanul az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplőköz köthető.
Mindezek alapján Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés – mivel annak célja egyedi művészi
előadás létrehozása – kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg.
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.
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Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben és a
Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi.
Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban
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