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Éves Közbeszerzési terv  

módosítás 1. 
Ajánlatkérő neve: József Attila Színház Nonprofit Kft. 

Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 63 

Beszerzés éve: 2014  

 

 

 
 

A közbeszerzés tárgya Tervezett eljárástípus  Beszerzés tervezett kezdete  

Hangrendszer és hatásvilágítási rendszer korszerűsítése,  Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont 

szerinti nemzeti, hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 

2014. március 

A József Attila Színház épületében belső felújítási munkák elvégzése Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont 

szerinti nemzeti, hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 

2014. április 

A József Attila Színház beépített nézőtéri székeinek cseréje Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont 

szerinti nemzeti, hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 

2014. március 

József Attila Színház részére különböző eszközök adásvétele és a 

hozzá kapcsolódó beállítási és beüzemelési szolgáltatás nyújtása 

Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont 

szerinti nemzeti, hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos 

eljárás 

2014. április 
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Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig, 2019. december 31.-ig köteles megőrizni.  

 

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A 

közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő 

továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is 

lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a 

közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.  

 

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályokban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a 

közbeszerzési tervét megküldeni.  

 

A közbeszerzési terv módosításának indoka:  

A közbeszerzési terv elkészítését követően Ajánlatkérő megállapította, hogy a 4. sorban jelzett eljárás lefolytatása is szükséges, tekintettel arra, 

hogy a produkciók biztonságos eladásához további fényforrások beszerzése szükséges a következő évadra, ezért arra vonatkozóan közbeszerzési 

eljárás lefolytatása, azt megelőzően pedig a közbeszerzési terv módosítása szükséges. 

Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a világítási eszközök, fényforrások beszerzésének mennyi a becsült értéke a Kbt. 18. §-ra tekintettel és 

megállapította, hogy korábban 14.897.637,- Ft + ÁFA becsült értékben már kerültek beszerzésre hasonló eszközök, így a nettó 4.600.000,- Ft 

becsült érték esetében is közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. 

 

Budapest, 2014. április 22. 

 

       Jóváhagyta: 

 

          

          Nemcsák Károly 

           


