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Tisztelt Közbeszerzési Döntőbizottság! 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400, Nyíregyháza, Kossuth tér 1.), AK05766 

nyilvántartási sorszám alatt bejegyzett ajánlatkérő (továbbiakban: Ajánlatkérő) a 2015. évi CXLIII. 

törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban: Kbt.) 103. § (1) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást 

terjeszti a Közbeszerzési Döntőbizottság felé.  

 

Ajánlatkérő Tervpályázat lefolytatását követően, „Nyíregyházi Állatkert Jégkorszak tervezés” 

tárgyban a Kbt. 98. § (5) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni. 

 

I.) Az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

 

A Kbt. 98. § (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat 

továbbá építési beruházás vagy szolgáltatás megrendelése esetében, ha  

 

Kbt. 94. § (3) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá 

szolgáltatás megrendelése esetében, ha arra tervpályázati eljárást követően kerül sor, és 

a nyertessel vagy - a bírálóbizottság ajánlása alapján - nyertesek vagy díjazottak 

valamelyikével kell szerződést kötni; ez utóbbi esetben a tervpályázati eljárásban a 

bírálóbizottság által ajánlott összes pályázót vagy ajánlattevőt meg kell hívni a 

tárgyalásra. 

 

A 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (5) bekezdése szerinti feltételrendszer teljesüléséhez szükséges, 

hogy az új szolgáltatás megrendelésére 

(i)  tervpályázati eljárást követően kerül sor, 

(ii)  és a nyertessel – a bírálóbizottság ajánlása alapján - kell szerződést kötni, 

(iii)  ez utóbbi esetben a tervpályázati eljárásban a bírálóbizottság által ajánlott pályázót meg kell 

hívni a tárgyalásra. 

 

Ajánlatkérő 2018. április 12. napján feladott hirdetménnyel nyílt, titkos, építészeti tervpályázati 

eljárást indított, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában „2018/S 074-165257” iktatószámon 2018. 

április 17. napján jelent meg. 

 

A tervpályázati eljáráshoz kapcsolódó dokumentáció az Ajánlatkérő és a Magyar Építész Kamara 

honlapjáról volt letölthető az érdeklődő gazdasági szereplők számára. 

 

A tervpályázatra a kiírás szerinti feladási határidőre, 2018. június 18. (hétfő) 16:00 óra, tizenkettő 

pályamű érkezett.  

 

A Bírálóbizottság 2018. augusztus 1. napján hozott, a tervpályázattal kapcsolatos írásbeli 

összegzésében (továbbiakban: zárójelentés) rögzítette, hogy a tervpályázat sikeres és eredményes volt.  

A beérkezett 12 pályaműből a zsűritagok egybehangzó véleménye alapján első díjban részesült a 
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………………. (………………………..) és a ……………………. (…………………………….) 

amely társaságot Bírálóbizottság a zárójelentésében a tervpályázatot követő hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárásban ajánlattételre felhívásra ajánlotta. 

 

A hivatkozott tervpályázati dokumentáció 1.14. „A továbbtervezésre vonatkozó feltételek” pontja 

szerint ajánlatkérő felhívta a figyelmet arra, hogy a későbbiekben hirdetmény nélküli tárgyalásos 

eljárást bonyolít le a tervpályázat nyertesével. 

 

„A kiíró kötelezettséget vállal, hogy a továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződést a 

Bírálóbizottság által I. helyre rangsorolt pályaművel köti meg miután a Kbt. vonatkozó jogszabálya 

alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazott a részvételével és amennyiben a pályázó a 

Kbt-ben meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel.” 

 

Ajánlatkérő a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 27. § (6) bekezdése 

szerinti, az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzétételével zárta le. 

 

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt Ajánlatkérő 2018. július 23. napján adta fel, 

amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában „2018/S 141-323463” iktatószámon 2018. július 25. 

napján jelent meg. 

 

II) Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő neve, székhelye 

 

…………………. 

……………………………….. 

 

…………………… 

………………………………. 

 

III) A beszerzés becsült értéke 

 

Az eljárás becsült értéke ………- Ft., azaz ………………………………………… forint. 

 

IV.) 

 

Az ajánlatkérő a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján, a honlapján is 

közzéteszi a Közbeszerzési Hatóságnak megküldött minden dokumentumot az alábbi oldalon: 

www.kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu 

 

 

Nyíregyháza, 2018. október 5.  

  
 

dr. Kovács Előd  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  Lajstromszám: 00645 

1065 Bp., Andrássy út 6. II.em/4. 
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