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Döntés
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata,
mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „Városmarketing szolgáltatás biztosítása”
tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2022. szeptember 7. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a Közbeszerzési
Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdése c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást
indít „Városmarketing szolgáltatás biztosítása” tárgyban.
Ajánlatkérő – a hiánypótlást követően – a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően tájékoztatta a
Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának
alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.
Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jog védelme miatt kizárólag egy, az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplővel köthető meg. Ajánlatkérő csatolta az ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő kizárólagos jogáról szóló nyilatkozatát a beszerzés tárgya tekintetében annak teljes
időtartamára vonatkozóan. Ajánlatkérő előadta, hogy Veszprém város népszerűsítése érdekében a
korábban elfogadott városmarketing stratégia céljainak megvalósítása körében kiemelkedő szerepe
van a sporttal kapcsolatos tevékenységeknek. Jelen beszerzés egyik célja a város kézilabda csapatát
működtető szervezet által biztosított hirdetési felületek és arculati jogok igénybevétele, mivel a
veszprémi kézilabda csapaton, a hozzá kapcsolódó mérkőzéseken és egyéb rendezvényeken keresztül
történhet meg leghatékonyabban a város népszerűsítése. A városmarketing stratégia részeként
Veszprém város hivatalos logóját valamennyi mérkőzésen és sporteseményen a játékosok által viselt
mez elején, és a televíziós közvetítés során is jól látható módon szükséges megjeleníteni. Ennek körében
Ajánlatkérő beszerzési igényét a város kézilabda csapatát működtető szervezet által biztosított
hirdetési felületek és arculati jogok igénybevétele jelenti.
Ajánlatkérő előadta továbbá, hogy a Kormány 1363/2019. (VI. 20.) Korm. határozatot fogadta el az
Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos kormányzati feladatokról. A Kormány
kiemelt jelentőségűnek tartja, hogy Veszprém Megyei Jogú Város, mint az Európa Kulturális Fővárosa
2023 (a továbbiakban: EKF 2023) cím viselője a lehető legmagasabb színvonalon valósítsa meg az ezzel
összefüggő feladatait.
A fentiekre is tekintettel Ajánlatkérő beszerzésének – az eljárás második része tekintetében
meghatározott – igénye és célja, hogy a helyi és nemzetközi lakosság figyelmét felhívja az EKF 2023
címre és Veszprém kulturális adottságaira ezzel előkészítve és növelve a programokon való részvételi
hajlandóságot és a későbbi programlátogatás szintjét. A cél Veszprém város potenciális vonzerejének
kihasználása a passzív kultúrafogyasztók körében, valamint marketing célú megjelenési lehetőségek
biztosítása a szélesebb nyilvánosságot megcélzó, Veszprém kiemelt – európai szintű - sporteseményein
megjelenő felületeken. Ajánlatkérő további célja a sport és a turizmus adta lehetőségek kihasználása a
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fontosabb sportesemények és a kiemelt városi rendezvények időpontjainak összehangolásával és közös
hirdetésével.
Ajánlatkérő igazolta, hogy Veszprém városában kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő
rendezésében valósulhatnak meg a Bajnokok Ligája mérkőzései, a csapat mérkőzéseire kizárólag az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő árusíthat belépőket, továbbá a játékosok arculati jogaival is
kizárólag ő rendelkezik. Ennek keretében kizárólag vele köthető szerződés bármely mérkőzésen és
sporteseményen a játékosok által viselt mez reklám, vagy hirdetési célú értékesítésére, a Veszprém
Arénában megrendezendő mérkőzéseken, sporteseményeken az LCD kijelzőn és a nyilatkozó falakon
reklám, hirdetés kihelyezésére, a Veszprém Aréna területén zászló kihelyezésére, a Bajnokok Ligája
mérkőzéseken megjelenő műsorfüzet kiadására.
Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében bemutatta, hogy nem létezik más reális alternatíva,
nincs más, az európai szintéren jelenlévő veszprémi identitású gazdasági szereplő, amely ily módon
tudná biztosítani a városmarketing tevékenységet, valamint a beszerzés tárgya szerinti ajánlatkérői
igények teljes egészében az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogát érintik.
A fentiekből megállapítható, hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési
igényének kielégítésére, valamint a verseny hiánya nem annak következménye, hogy Ajánlatkérő a
közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezte, a
vizsgálata során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának
megalapozottsága megállapítható.
Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi a Kbt.
103. § (4) bekezdésének megfelelően.
Kelt: az elektronikus aláírás tanúsítványában rögzített időpontban
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