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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 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 
ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Latinovits Színház Orfeum terasz kivitelezése” tárgyban 
indított 

 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott. 

Indokolás 

 

Ajánlatkérő 2022. január 11. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, 
hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „Latinovits Színház 
Orfeum terasz kivitelezése” tárgyban. 

Ajánlatkérő a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint 
csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. 

Ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2019/S 248-611589 nyilvántartási számon, az Elektronikus 
Közbeszerzési Rendszerben EKR001636192019 azonosítószámon 2019. december 20. napján nyílt 
közbeszerzési eljárást indított „Latinovits színház belső kivitelezési munkálatai” (a továbbiakban: 
Alapeljárás) tárgyban. Az Alapeljárást megindító felhívás tartalmát megvizsgálva megállapítható, hogy jelen 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás tárgyát képező építési beruházás azzal összhangban van, ahhoz 
szervesen kapcsolódik.  

Ajánlatkérő az Alapeljárást megindító felhívás III.1.2) pontban 23) alpontjában megjelölte a lehetséges 
további építési beruházások tárgyát és beszerzésének feltételét. E szerint Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) 
bekezdésére tekintettel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván alkalmazni az alábbi feltételekkel: 
„Becsült érték (nettó): 198.000.000,- Ft, Kivitelezés időtartama: a munkaterület átadásától számított kb. 5 
hónap Számszerű mennyiségi adatai: - Előtérhez kapcsolódó terasz: kb. 1050 m2 - Orfeumhoz kapcsolódó 
terasz: kb. 180 m2 - összesen: kb. 1230 m2”.  Ajánlatkérő jelen eljárásban az Orfeumhoz kapcsolódó teraszt 
kívánja megvalósítani.  

Ajánlatkérő nyilatkozata szerint az Alapeljárásban az építési beruházás becsült értékének meghatározásakor 
– az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából – figyelembe vette az újabb építési beruházás 
becsült értékét is. Figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő az Alapeljárás nyertesével 2020. augusztus 6. napján 
kötött szerződést, jelen hirdetmény nélküli eljárás megfelel azon feltételnek is, miszerint ilyen eljárást csak 
az első szerződés megkötésétől számított három éven belül lehet indítani. 

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 a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi a Kbt. 103. § 
(4) bekezdésének megfelelően. 

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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