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Tárgy: Tájékoztatás hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdéséről 

 

Pápa Város Önkormányzata megbízásából a Pápai Városfejlesztő Társaság Kft. „TOP-2.1.2-15-VE1-
2016-00003 – Várdomb tervezése” elnevezéssel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni 
a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján. 

A Kbt. 103. § (1) bekezdése értelmében a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján az 
ajánlatkérő köteles benyújtani a Közbeszerzési Hatósághoz az ajánlattételi felhívást, továbbá az 
ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők nevéről, címéről (székhelyéről, lakóhelyéről), a 
beszerzés becsült értékéről, valamint a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről 
szóló tájékoztatást. 

1. Ajánlattételi felhívás: mellékelve 

2. Az ajánlattételre felhívni kívánt szervezet neve, címe: 

Archigeo Építészeti Tervező és Geologiai Alkotó Bt. (1091 Budapest, Üllői út 11-13. II. 18.) 

3. A beszerzés becsült értéke: 

A tervek becsült összege összesen a benyújtott pályázat szerint: nettó 4.880.000,-Ft, a Kbt. 
szerinti nemzeti értékhatár 15.000.000,-Ft. (Egybeszámítási kötelezettség miatt lépjük túl a 
közbeszerzési értékhatárt.) 

4. A tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatás: 

Kbt. 98.§. (2) bekezdés c) pont szerint: a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy 
kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető 
meg. 

Ajánlatkérő 2009. október 13-án tervezési szerződést kötött az Archigeo Bt.-vel (1091 Budapest, 
Üllői út 11-13.) a Pápa, Esterházy-kastély műemlék épület helyreállítás tervezési és szűk 
környezetének kertépítészeti helyreállítás tervezési munkái, tervezői művezetések tárgyában, 
amely magában foglalja többek között a jelen felhívásban szereplő Várdomb tervezését is. 

A tervező által szolgáltatott tervdokumentáció a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 1. § (2) 
bekezdés k.) és l.) pontja alapján szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. tv. 16. § alapján Ajánlatkérő Tervezőt megkereste, aki nyilatkozott, hogy a tervezési 
szerződés 19. pontjában foglalt szerzői jogát fenntartja. 

Fentiekre tekintettel a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárásra kerül sor, melyre egyedüli Ajánlattevőként Tervező kerül meghívásra. 

 

Pápa, 2017. augusztus 31. 

……………………………….. 
Rádi Róbert 
ügyvezető 


