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A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke o kozbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. dvi CXLltt. tdrvdny (a tov6bbiat<ban: Kbt.)
103. 9 (4) bekezddse alapi6n megdttapitja, hogy a lllagyar Lovassport Sz6vets6g ai6ntatk6r6 (a

tov5bbiakban: AjSntatk6r6) ,2017. 6vi Nemzeti Vdgto rendezvdny megszeruezdse 6s lebonyolittiso
vdllalkozdsi szerz6dds keretAben" t6rgyban inditott

hirdetmdny ndkfiU tdrgyoldsos elidrds jogolooio megalaoozott.

IndokoltSs

Ajdnlatk6r6 20t7. augusztus 11. napj5n o Kbt. 103. I (1) bekezddse ataplSn t6j6koztatta a K6zbeszerz6si
Hat6s5got, hogy a Kbt. 98. I (2) bekezddsdnek c) pontjo alapl6n hirdetm6ny n6tkuli t5rgyat6sos eljdr6st indit
,,2017. ivi Nemzeti Vdgto rendezvdny megszervezdse 6s lehonyotltdsa vdtlotkozdsi szerzdd6s
keretdben" t5rgyban.

AiSntatk6r6 a r6sz6re megk0ldott hi6nyp6tt6si fethiv6st kovet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfetet6en
t6i6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got, valamint csatotta a hirdetm6ny n6tk0ti tdrgyat6sos eti6r5s
jogalapl6nak atkatmazhat6s5g5t igazo16 dokumentumokat.

Ai6nlatk6r6 a hidnyp6tt5s5ban igazolta, hogy a szerz6d6s kizSr6lagos jogok v6delme miarr kiz6r6lag
egy meghat5rozott gazdas6gi szerepl6vel,azajSntatt6telre felhivott Lovas-Show Kft.-vet kiithet6 meg.

Ai5nlatk616 bemutatta, hogy az etj516s t6rgya, annak elnevez6se (sz66sszet6tele), vatamint tog6ja (6br5ja) 6s
a hozzitiuk kapcsot6d6 5ruk 6s szotg5ttatSsok szabadatmi ottatom atatt 6ttnak, amety szabadatom
hasznosit6sdra a Lovas-Show Kft.-nek kizSr6lagos joga van. Ezt Al5ntatk6r6 a Szettemi Tulajdon Nemzeti
Hivatata 6llal,2017. augusztus 18. napi5n kibocsditott hitetes tajstromkivonat megk0td6s6vel igazotta. A
hiteles laistromkivonat szerint a beszerz6s l6rgy6ra az etj6r5s megindit6sakor az oltalom fennSltt.

AiSntatk6r6 bemutatta, hogy a m6dositott ai5nlatt6teti fethivSs 4.) pontl5ban fetsorolt fetadatok eltStds5ra
kiteried az ai5ntatt6telre fetk6fi gazdas5gi szerept6 kiz5r6lagos loga. AiSnlatk616 t6tetesen megjetolte, hogy
a beszerz6s t 6rgy6tk6pez6 egyes fetadatoknak pontos mety Srulegyz6k sz6m mety feladata fetettethet6 meg.
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A fentiekb6t megdttapithat6, hogy Aj6nlatk6d r6sz6re nem l6tezik m6s, ne6lie alternativa beszez6si
ig6ny6nek kiel6git6s6rc, vatamint a verseny hi6nya nem annak k6vetkezm6nye, hogy Ai6ntatk6rt a

k6zbeezerz6s t6ryy6t a yercsnyt indokolatlanul sz0kit6 m6don hat6rozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6sSg Etn6ke a Kbt. 189. S-a atapi6n a sz0ks6ges vizsgdlatokat etv6gezte, a vizsgStata

sor6n meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti t6rgyal6sos etjSras iogatapj6nak megalapozotts6ga

meg5ttapithat6.

Jelen d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapj5n is kozz6teszi a 103. S (a)

bekezd6s6nek megfelet6en.

Budapest, 2017. augusztus 23.
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