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Ddntds
h i rd etmEny n 6 lkii li td rgyo td sos e lj d rd sr6t

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Elnoke o kozbeszerzdsekr1t sz6l6 2015. 6vi CXLilt. torvdny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. I (4) be*ezadse alapjSn meg6tlapitja, hogy a Vasas Sport Ctub
ajSntatk6r6 (a tovdbbiakban: Aydntatk6,r6) ,,vosos sport club hontopj1nok (wwanssosse,hu)
6s myvosos rendszerEnek lejteszt4se" t6rgyban inditott

h i rd et m 6 ny n 6 lkii li td rgyo 16 so s e Ij6 rds i og o to pj o m eg o lopozott.

lndokoltis

AiSntatk6r6 20L7. lprilis 13. napjdn o Kbt. 103. g (1) be*ezadse atapiiln t6j6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy Kbt.98.6 (2) bekezddsdnek c) pontjo atapj6n hirdetm6ny n6tkrjti
t5rgyat5sos etjdr6st indit ,,Vosos Spott CIub honlopjdnok (wwa,yossssc.h!) 6s myvosos
re nd sze rd n e k lej leszt4se" t5 rgyban.

Ajdntatk6r6 a r6sz6re 2017.ilprilis20. napiitn megk0tdott hiiinyp6tt5si fethiviist kovet6en a Kbt.
103. S (1) bekezd6s6nek megfetet6en tSl6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6tk0ti t6rgya[5sos etl6r5s jogalapydnak alkatmazhat6srig5t igazo16 dokumentumokat.

Ai5nlatk6r6 a hi6nyp6tlds5ban igazolta, hogy a szerz6d6s kiz5r6lagos jogok v6delme miatr
kizilr6lag egy meghat6rozott gazdas6gi szerepl6vel, az aiSnlatt6telre fethivott Webpont
Informatikai Kft.-veI ktithet6 meg

Af 6nlatk6r6 megkuldte a kiz6r6lagoss6got megatapoz6 alapszerz6d6s6t, amety Webpont
lnformatikai Kft.-nek az6tdolgoz6sra 6s tov5bbfejleszt6sre vonatkoz6 kizd16tagossdgdt rogziti. A
beszerzesi ig6ny kizSr6tag a fenn6ll6 szerzli log 6rint6s6vel megval6sithat6, igy a kizitr6lagos jog
s6relm6t ietenten6, ha nem a szerz6i jog logosuttja tetjesiten6 a www.vasassc.hu honlap 6s a
myvasas rendszer fejleszt6s6t. Aj6nlatk6r6 r6sz6re nem l6tezik m5s, redlis alternativa
beszerz6si ig6ny6nek kiet6git6s6re, a verseny hi5nya nem annak k6vetkezm6nye, hogy
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Aj6ntatk6r6 a kdzbeszerz6s t5rgy6t a vensenyt indokotattanul sz0kit6 m6don hat6rozta

meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj5n a sztiks6ges vizsg5tatokat etv6gezte, a

vizsg5tata sor5n meg6ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkriti t5rgyal6sos eti6r6s iogalapiSnak
megalapozotts6ga meg5ttapithat6.

Jeten d6nt6st a Kdzbeszerz6si Hat6s6g Etndke a Kozbeszerz6si Hat6s5g hontapi5n is k6zz6teszi a

Kbt. 103. 5 (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

Budapest, 2017. mSjus 3.
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