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Iktatószám: HNT-00145/06/2022 
Ügyintéző: dr. Nagy Dávid 

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 Hévíz Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő (a 
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Festetics szoborcsoport (Hévíz Gyógytó)” tárgyban indított 

hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

Ajánlatkérő 2022. augusztus 26. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési 
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (5) bekezdése, valamint a Kbt. 98. §  (2) bekezdés d) pontja alapján hirdetmény 
nélküli tárgyalásos eljárást indít „Festetics szoborcsoport (Hévíz Gyógytó)” 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 előadta, hogy korábban nemzeti nyílt tervpályázati eljárást (EKR001523412021) folytatott le a 
Festetics szoborcsoport (Gróf tolnai Festetics György és unokájáról, II. Festetics Györgyről, egész alakos 
szobor valamint a gyógyfürdő makettjéről/tervrajzáról szobor) elkészítésére, a Hévíz Gyógyhely fejlesztése 
című, GINOP-7.1.9-17-2017-00003 azonosítószámú projekt keretén belül. 

A tervpályázati kiírás II.2.2) alpontja szerint Hévíz belvárosában új városközpont kerül kialakításra. A város 
fejlődésében jelentős szerepet játszott a Festetics család, azon belül is Gróf tolnai Festetics György és unokája, 
II. Festetics György. A műalkotás kihelyezésének célja az örökség fenntartása, és a város életében kiemelkedő 
fejlődést biztosító család megjelenítése a gyógytó nyári bejárata előtt. A nyertes pályamű készítőjével a Kbt. 
98. § (2) bekezdés d) pontja és a 98. § (5) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kerül 
lefolytatásra. 

A tervpályázati kiírás IV.3.3) pontja értelmében a tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás 
megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével köti meg az 
Ajánlatkérő. A tervpályázati kiírás IV.3.4) pontja szerint Ajánlatkérő számára kötelező a bírálóbizottság 
döntése. 

A tervpályázati eljárásban döntést hozó bírálóbizottság a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015 (X.28.) 
Korm. rendelet 9. § -ának megfelelően az eljárás nyertesének az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt 
nyilvánította és alkalmasnak ítélte arra, hogy a tervpályázatot követő közbeszerzési eljárásban ajánlattételre 
felhívásra kerüljön.  

A bírálóbizottság megállapítása szerint egy darab pályaművet nyújtottak be a művészeti tervpályázati eljárás 
során. A tervpályázat zárójelentése szerint a bírálóbizottság arra tett javaslatot az Ajánlatkérőnek, hogy 
nyertesként kihirdetett I. helyezettel kezdeményezzen hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a műalkotás 
továbbtervezésére/megvalósítására vonatkozó szerződés megkötésére. 

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy Ajánlatkérő a tervpályázati eljárás 
nyertesét hívta fel a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás során ajánlattételre. 
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Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés, mivel annak célja egyedi művészeti alkotás ajánlatkérő általi 
megszerzése, 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. 

Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben és 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 és megbízásából: 

Dr. Szeiffert Gabriella 
Közszolgálati és Támogató Főosztály 

Hatósági Ellenőrzési Osztály 
osztályvezető, kiadmányozó 
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