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A Kdzbeszerz6si Hat6s6g Etnoke o kozbeszerzdsekr6l sz6l6 2015.6vi CXL|ll. torviny (a

tovdbbiakban: Kbt,) 103. g (4) bexezAdse alapjSn meg5ttapitja, hogy a Nemzeti M6dia - 6s
Hirk6zl6si Hat6s5g [a tovdbbiaxban: Ajdntatk616), mint aj6nlatk616 6ltal ,,Anotysys Moson TMT
(tdvkdzl1si, mddio, techno169ioi) piac kutotdsi progromjaituddsbdzishoz ontine hozzdfdrdst biztosit6
szolgdltotdsok elldtdso' t6rgyban inditott

hirdetmdny ndkAli tdrgyoldsos eljdrds iogalopio megolopozott.
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Ai6ntbtk6r6 ffi ianudr 23. napiltn a Kbt. 103. S (2) bet<ezO6se atapj5n tdj6koztatta a
KQzbeszerz6si Hirt6sdgolr ihogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek c) pontja atapjdn hirdetm6ny
n6tk0ti t5rgryd6S.os etiSr6srt indit 

"Analysys 
Moson TMT (tdvkdztdsi, mddia, technol6giai) pioc kutotdsi

proq'omiai fud&ibdzisho4online hozzdfdrdst biztosit6 szotgdttatdsok ettdtdso" tSrgyban.

Ajdntatk616'a'.Kbt.' 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetet6en tSl6koztatta a K6zbeszerz6si
Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkuli t6rgyat5sos etlSrSs logalapyiinak
atkalmazhat6sSgSt igazot6 dokumentumokat.

Ai5ntatk616 igazolta, hogy a szerz6d6s kiz5r6tagos jogok v6delme miatr kiz5r6tag egy
meghat5rozott gazdas5gi szerepl6vel, az Anatysys Mason Ltd.-vet k6rhet6 meg. AjSntatk6r6
igazolta az alSntatt6telre felhivott gazdasdgi szerep16 kiz616tagos jog6nak fenn5ttdsdt a beszerz6s
t6rgya tekintet6ben.

Aj5nlatk6r6 el6adta, hogy csak az ajdntatt6tetre fethivni k1v6nt gazdasSgi szerepl6 ny0jtotta,
osszetett, tobb szaktertllete munkSj6t t5mogatni k6pes szotg6ltatds tekinthet6 megfele16nek, ez
nem v6lthat6 ki m5s szotg5ttat6kt6t, tobb beszerz6ssel megvat6sitand6 szotg6ttatjsokkal, mivel
nem tellesutne Aj5ntatk616 azon ig6nye, hogy az elemz6shez fethaszn5tt adatb5zisban kiz6r6tag
konzisztens, megbizhat6 forr5sb6l sz6rmaz6, validdtt, szigor0 6s egys6ges m6dszertani
krit6riumoknak megfetel6 t6ny- 6s prognosztiz|tl adatok szerepeljenek. Aj6nlatk6r6 et6adta
tov6bb5, hogy kiz6r6lag az ai6nlatt6tetre felhivott gazdas6gi szerept6 adatai r6v6n biztosithat6,

1026 Budapest, Riad6 utca 5.

1525 Budapest, Pf. 166.
www. kozbeszerzes. hu
E-mait: hnt@kt.hu

Telefon: +36 1 882-8502
Fax: +36 1 BB2-8503



hogy AjSnlatk616 a piacelemz6si, spektrum-koordin6ci6s 6s m5s hat6s6gi fetadatok eltdt5sdban a

vele egy0ttm0kod6 Eur6pai Uni6s int6zm6nyek 6s t6rshat6s6gi szervek adatb6zisaival kongruens,
egyOttm0kod6sre k6pes adatbdzissal rendelkezzen.

Fentiekre tekintette[, vatamint a rendetkez6sre bocs6tott iratokb6t megSltapithat6, hogy
AjSntatk6r6 r6sz6re nem l6tezik mis, re6[is alternativa beszerz6si ig6ny6nek
kiet6git6s6re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak k6vetkezm6nye, hogy
AjSnlatk6r6 a kdzbeszerz6s tilrgyilt a versenyt indokolattanul sz0kit6 m6don hat5rozta
meg.

A K6zbeszerz6si Hat6sSg Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj5n a szuks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a

vizsg5tata sorSn megSttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkuti t6rgyat6sos eti5r5s iogalapi6nak
megalapozotts6ga meg6tlapithat6.

Jeten d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a K6zbeszerz6si Hat6s6g honlapiSn is k6zz6teszi a

103. S (a) Oerezd6s6nek megfelet6en.
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