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Tájékoztató az eljárás eredményéről-Magyar Állami Operaház új Műhelyháza beruházásához kapcsolódó közlekedési
csomópontok, összekötő út tervezése, további tervezési feladatok és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása - KÉ-7608/2018
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:

Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő RészvénytársaságAK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Budapest
HU110
1133
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
Kovácsné dr. Antal Éva
+36 12374400
E-mail:
Fax:
AntalEva@mnv.hu
+36 12374295
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

I.2) Közös közbeszerzés
[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.4) Az ajánlatkérő típusa
( ) Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális ( ) Regionális vagy helyi iroda/hivatal
vagy helyi részlegeik
(x) Közjogi intézmény
( ) Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
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( ) Regionális vagy helyi hatóság

( ) Európai intézmény/ügynökség vagy
nemzetközi szervezet
( ) Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység
( ) Általános közszolgáltatások
( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
( ) Honvédelem
( ) Szociális védelem
( ) Közrend és biztonság
( ) Szabadidő, kultúra és vallás
( ) Környezetvédelem
( ) Oktatás
( ) Gazdasági és pénzügyek
(x) Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
( ) Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1) Elnevezés: „Magyar Állami Operaház új Műhelyháza beruházásához kapcsolódó közlekedési csomópontok,
összekötő út tervezése, további tervezési feladatok és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása”

Hivatkozási
szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy71356400-2

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás: Szerződés meghatározása: Tervezési szerződés
Tárgya: „Magyar Állami Operaház új Műhelyháza beruházásához kapcsolódó közlekedési csomópontok, összekötő út tervezése,
további tervezési feladatok és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása”
IV.1.1)
A Kormány a 1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozattal felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Állami Operaház és
Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma beruházáshoz kapcsolódó telekalakítási, annak végrehajtása érdekében szükséges
bontási, valamint közmű-lehatárolási és útépítési költségeire gondoskodjon a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság részére 721,4 millió forint biztosításáról a feladatok ellátása érdekében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
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Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse
ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő
szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás 1

II.2.1) Elnevezés: 2 „Magyar Állami Operaház új Műhelyháza beruházásához kapcsolódó közlekedési csomópontok,
összekötő út tervezése, további tervezési feladatok és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása”

Rész
száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1 2

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy
71322000-1
További tárgy(ak)71322100-2
71322500-6
79415200-8
71245000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 24.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: „Magyar Állami Operaház új Műhelyháza beruházásához kapcsolódó közlekedési
csomópontok, összekötő út tervezése, további tervezési feladatok és egyéb kapcsolódó feladatok ellátása” az alábbiakban és a
közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
1. tervezési feladat:
A 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 24. szám alatt található Magyar Állami Operaház új Műhelyháza kialakításához
kapcsolódó jelzőlámpás csomópont (Kőbányai út hrsz.: 38597/1) tervezéséhez tarozóan kiviteli tervek elkészítése a Koncepcióterv
szerint, amely tartalmaz villamos megálló és pálya tervezést is.
2. tervezési feladat:
A 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 24. szám alatt található Magyar Állami Operaház új Műhelyháza kialakításához
kapcsolódó jelzőlámpás csomópont (Kőbányai út hrsz.: 38597/1) tervezéséhez tarozóan engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a
Koncepcióterv szerint.
3. tervezési feladat:
1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 24., hrsz.: 38920 alatt található ingatlan telekrendezése során kialakult hrsz.: 38920/8 és
38920/6 magánutak közötti ~700 m hosszúságú összekötő útszakasz megtervezése hrsz: 38920/4 ingatlanon (engedélyes és kiviteli
tervek). A tervezendő kialakításnak meg kell felelnie a műszaki leírás 3. sz. mellékletét képező X. Kerület Kőbánya
Önkormányzat által kiadott Helyi Építési Szabályzatban előírtaknak. Az út mellett egyoldali járda tervezendő melynek
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közvilágításáról és vízelvezetéséről az úttal együtt gondoskodni szükséges a Koncepcióterv szerint.
A tervezett létesítményt közforgalom számára megnyitott magánútként engedélyeztetni szükséges.
A generál tervező feladatai
- Építési engedélyezési tervdokumentáció
o Felmérések, pontosított adatok digitalizálása
o Engedélyezési terv előkészítése 1:100-as léptékben véglegesített szakági koncepcióval
o építési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, tervezői árazott és árazatlan költségbecslés összeállítása;
o Részvétel engedélyezési eljárást megelőző hatósági, szakhatósági és szolgáltatói
egyeztetéseinek lebonyolításában
- Kiviteli tervdokumentáció:
o kiviteli tervek elkészítése és az azon alapuló árazott és árazatlan költségvetés, ill. tervezői költségbecslés összeállítása
tervrészletek pontosításával,
szakági tervek készítése, törvényi szabályozások szerint, megadott megrendelői koncepció figyelembevételével.
- A kapcsolódó kivitelezés, megvalósítás során generál és szakági tervezői művezetési feladatok ellátása (legfeljebb mindösszesen
70 mérnöknap) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1992. évi LXXVIII. törvény 33. § (4) bekezdése alapján;
- Feladata magában foglalja a Megrendelő által lefolytatni kívánt kapcsolódó kivitelezési közbeszerzési eljárás(ok) szakmai
támogatását is, ennek keretében az ajánlattevők kérdéseire történő válaszadást, tájékoztatások elkészítését, a Megrendelő részére
történő szakmai tanácsadás biztosítását, nem kizárólagosan kiegészítő tájékoztatás körében felmerülő Ajánlattevői kérdések
nyomán, a műszaki dokumentáción szükséges módosítások átvezetését.
- A kivitelezésre irányuló közbeszerzés lezárását követően a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás
során felmerülő eltérések esetleges "tervhibák" javítása átvezetése. (kivéve megvalósulási terv)
- A tervező javaslatot tesz a kapcsolódó kivitelezés teljesítésének ütemezésére vonatkozóan.
- A tervező a kapcsolódó beruházás/kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre köteles állni a szerződéstervezetben foglaltak
szerint.
- Konzultációkon rész venni a tervezési, rendelkezésre állási, továbbá tervezői művezetés biztosítása alatt.
A tervező feladatait a szerződésben meghatározott részhatáridők betartásával, de legkésőbb a kivitelezési vállalkozási
szerződéshez kapcsolódó Projektek [„Magyar Állami Operaház új Műhelyháza beruházásához kapcsolódó csomópontok, feltáró út
és villamos megálló, pálya kivitelezése”] fizikai zárásának napjáig köteles ellátni.
A tervezési irányokat és a részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20 –
1 A felhívás III.1.3. M2)2.1.) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban
megadva) [max. 24 hónap] 25
2 A felhívás III.1.3. M2)2.2.) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban
megadva) [max. 24 hónap] 25

( ) Költség kritérium 1, 20 –
(x) Ár – Súlyszám: 21 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók ( ) igen (x) nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(x) Nyílt eljárás
[x] Gyorsított eljárás
Indokolás: A Kormány nemzetgazdasági szempontból a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma
létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelettel kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Budapest X. kerület közigazgatási területén lévő,
a Kőbányai út 30. szám alatt elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest X. kerület 38920 helyrajzi számú ingatlanon,
illetve ezen földrészletből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és
próbacentruma megvalósításához, használatbavételéhez és működésének megkezdéséhez szükségesek.
( ) Meghívásos eljárás
[ ] Gyorsított eljárás
Indokolás:
( ) Tárgyalásos eljárás
[ ] Gyorsított eljárás
Indokolás:
( ) Versenypárbeszéd
( ) Innovációs partnerség
( ) Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább
felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
[ ] Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik (x) igen ( ) nem

IV.2) Adminisztratív információk
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 030 - 065611
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes
előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
[ ] A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
[ ] Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került ( ) igen (x) nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
( ) Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
(x) Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 1522 7 (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (nn/hh/éééé)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el ( ) igen ( ) nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe 1

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:NUTS-kód:Postai irányítószám:Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcímek: (URL)
Fax:

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen ( ) nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára
vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó
szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e
tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát 4
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk: 2
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V.1) Eredménytelenség indoka:
2018. március 21. napján megtartott egyeztetésen a cél az alábbi nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektek
vizsgálata volt:
228/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház Műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvántartásáról.
141/2017. (VI.9) Korm. rendelet a Kerepesi úti Sportpark beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvántartásáról
2011/2017. (XII.22.) Korm. határozat a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges
intézkedésekről.
Az egyeztetésen elhangzottak alapján a jelenlegi közlekedési csomópontok terveit módosítani szükséges, azaz az Opera
használatbavételi engedélyéhez szükséges csomópontot szükséges kiegészíteni egy balra kanyarodó sávval. Ez megteremti a
kapcsolatot a Népligettel és Sportparkkal, amely az átadott Koncepcióterv alapján nem kerülne megvalósításra, így a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektek közötti életszerű kapcsolódás megvalósulhatna.
A balra kanyarodó sáv megtervezésével az egyeztetésen résztvevők egyetértettek.
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás vonatkozásában az ajánlattételi határidő letelt, a bontási eljárás megtörtént, és
jelenleg a beérkezett ajánlatok bírálatának folyamata van, az eljárást már visszavonni nem lehet, és a műszaki tartalmat módosítani
sem lehet a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján.
A Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján amennyiben az eljárás eredményesen zárulna az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a
szerződést a nyertes ajánlattevővel kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet
és ajánlat tartalmának megfelelően.
Mivel azonban a közbeszerzési eljárás műszaki tartalmát a kiemelt projektekre tekintettel módosítani szükséges, és sem
visszavonásra, sem módosításra nincs lehetőség új közbeszerzési eljárás kiírásában kezelhető a műszaki változtatás.
Ez olyan az Ajánlatkérő számára ellenőrzési körén kívül eső, és előre nem látható körülménynek minősül, amely miatt a szerződés
megkötésére képtelenné vált.
A fentiekre tekintettel a közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 75. § (2)
a) pontja alapján eredménytelen, mivel az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére képtelenné vált, és a szerződéstől való elállásnak
vagy a szerződés felmondásának lenne helye a Kbt. 53. § (4) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő
lejártát követően olyan ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható - műszaki, forgalomtechnikai tartalmi változás körülmény állt be, amely miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes.
Ajánlatot az alábbi ajánlattevők tettek:
1) CV-iUtak Konzorcium
Tag: Create Value Kft. (1135 Budapest, Zsinór utca 38-40.,23139640-2-41)
Tag: iUtak Kft. (2030 Érd, Béga utca 11.,22964456-2-13)
2) Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.,25424959-2-41)
3) Uvaterv Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.,10867156-2-43)
IV.1.1)
A 228/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma
megvalósításához, használatbavételéhez és működésének megkezdéséhez szükséges feladatok ellátása kiemelt jelentőségűvé
kerültek nyilvánításra, melybe beleértendő a 1555/2015. (VIII. 7.) Korm. határozatban nevesített útépítési feladatok ellátása, amely
feltétele a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentrumának használatbavételi és működési
engedélyének megszerzéséhez, amelynek tervezett időpontja 2018. negyedik negyedéve. Ezen kiemelés oka a beruházás(ok)
felgyorsítása, mind az előkészítési, mind a kivitelezési fázisok tekintetében, és ezen gyorsított ütemterv, csakis a gyorsított eljárás
alkalmazásával tartható.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Postai irányítószám:
Budapest 1026
E-mail:

Ország:
HU
Telefon:
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dontobizottsag@kt.hu

+36 18828594
Fax:
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
+36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2

Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám:Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím (URL):
Fax:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Postai irányítószám:
Budapest 1026
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu

Ország:
HU
Telefon:
+36 18828594
Fax:
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
+36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák
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D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés
indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

( ) 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
[ ] Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
( ) nyílt eljárás
( ) meghívásos eljárás
[ ] A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított
feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
[ ] Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a
következő okok miatt:
( ) verseny hiánya technikai okokból
( ) a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
( ) a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
[ ] Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú
feltételekkel összhangban
[ ] Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
[ ] A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az
irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
[ ] Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő
szolgáltatási szerződés
[ ] Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
[ ] Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
( ) az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
( ) a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő
értékesítés keretében
( ) 2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés
egyéb indokolása
[ ] A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá

3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével
egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes
közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
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Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
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