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Tisztelt Elnök Asszony!
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 252. § (2)
bekezdés e) pontja, valamint 132. §-a alapján az alábbiakról tájékoztatom Önt:
Jánoshida Község Önkormányzata 2007 októberében készíttette el a település
belterületi csapadékvíz-elvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési tervét. A terv
alapján pályázatot nyújtott be a beruházás kivitelezésére, mely keretében vissza nem
térítendő támogatást nyert el. A beruházás megvalósításához szükséges a részletes
kiviteli terv elkészíttetése az engedélyezési tervdokumentáció alapján.
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése szerint szerzői jogi
védelem alá tartozik többek között az építészeti alkotás és annak terve, illetve a
műszaki létesítmény terve. A törvény 29. §-ának rendelkezései alapján a szerző
kizárólagos joga, hogy a művét átdolgozza, illetve hogy erre másnak engedélyt adjon.
Mivel a terveket készítő iroda átdolgozásra, továbbtervezésre engedélyt másnak nem
adott, így a törvény rendelkezései alapján, a kizárólagos jogok védelme miatt csak az
engedélyezési tervet készítő mérnökiroda készítheti el a beruházás kiviteli tervét.
A tervek elkészítésének becsült értéke nettó 9,3 millió forint. Ez az összeg meghaladja
a szolgáltatás megrendelés tekintetében 2011. évre irányadó közbeszerzési értékhatárt.
Mivel az önkormányzat a Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlatkérőnek
minősül, így a beszerzés során a Kbt. előírásait alkalmaznunk kell.
Az értékhatárra tekintettel az önkormányzatnak egyszerű közbeszerzési eljárást kell
lefolytatnia. A Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a 125. § (2) bekezdés b)
pontja szerint lehetőség van hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás
alkalmazására, mivel a szerződést kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy
meghatározott szervezet, személy képes teljesíteni.
Fentiekre tekintettel önkormányzatunk a Kbt. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni. Az eljárás során a

jogvédelem alatt álló engedélyezési tervek készítőjét kéri fel ajánlattételre az
önkormányzat.
Az ajánlattételre felkért cég:
Neve: KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.
Székhelye: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.
Jelen tájékoztató levelem mellékleteként a Kbt. 132. § alapján megküldöm Önnek az
eljárást megindító ajánlattételi felhívást, egyben tájékoztatom, hogy a közbeszerzési
eljárást önkormányzatunk a mai napon megindította.
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