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2015.6vi CXL\ll. torvdny

(a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. I (l) oefezddse alapi6n megSttapitja, hogy a Magyar AllamvasutakZtt.,
mint aiSntatk6r5 [a tovdbbiakban: Aj5ntatk6r5) ,lA 6s 48 jel(i mtonyog betdt 6s soklopti vdgott
betdt beszerzdse" tdrgyban inditott

hirdetmdny ndlkiili tdrgyol6sos eljdrds iogo ldpio meoolopozott.
lndoko16s

AfSnlatk6r6 2017. december L2. napj5n o Kbt. 103. S {1) be?ezadse alapjdn t6i6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy o kdzszolgdltot6k kdzbeszerzdseire vonotkoz6 sojdtos

kdzbeszerz€si szobdlyokr6l sz6l6 30il2015. (X. 27.) Korm. rendelet (o tovdbbia*bon: Korm.
rendelet) 15. g (1) bekezdds c) pontja atapj6n hir"detm6ny n6tkuti t6rgyat6sos eljdr6st indit,,4A 6s
48 jel(i mfionyog betdt 6s soklopti vdgott bet6t beszerz6se" tdrgyban.
AjSnlatk616 a 16sz6re megkuld6tt hiSnyp6tt6st kdvet6en a Kbt. 103. S (1) bekezO6s6nek
megfelet6en tdi6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sdgot, vatamint csatolta a hirdetm6ny n6lkuli
t6rgyalSsos etjS15s jogatapj5nak alkatmazhat6s6g5t igazot6 dokumentumokat.

Ai6ntatk6r6 igazotta, hogy a szerz6d6s kizSr6tagos jogok v6delme miart kiz5r6tag egy
meghat5rozott gazdas6gi szerepl6vel, az aj5ntatt6telre fethivott HR SYSTEM Hungary Zrt.-ve[
kiithet6 meg.
Ai6ntatk616 igazolta, hogy a beszerezni kiviint 4A 6s 4B let6 m0anyag bet6t 6s soktap0 v6gott bet6t
beszerz6se sz5m6ra elengedhetetlentil szriks6ges. Az elemes csonka g0la atak0 mUanyagbet6t

vasoti beton keresztaljakhoz 6s soktap0 m0anyagbet6t vas0ti tatpf5khoz term6kek szabadalmi
minta oltatom alatt Stlnak. A SzeltemiTulajdon Hivatat6ttal belegyzett haszn6tati minta leir5s R6cz
Attita felta1616 nev6re tett ki6ttitva. R5cz Attita fettat5t6 a term6kek kizSr6tagos gy5rt6si 6s
forgalmaz5si yog6t 201,4. ianuSr 1. napjSt6l hat5rozatlan id6re dtadta a HR SYSTEM Hungary Zrt.
16sz6re.
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Az aj5ntatk616 becsatolta a 4423 6s a 4424lajstromsz6m0 haszn6tati minta lefr6sokat, valamintaz aj6ntatt6tetre fethivott gazdas6gi szerep16 nyitatkozat5t arra vonatkoz6an, hogy a 4A 6s 48 iet0
m0anyag bet6t 6s soktap0 v6gott bet6tet a HR SYSTEM HUNGARY Zr1. kizilr6lagos ioggal gy6rtia 6s

torgalmazza.

Fentiekre tekintettet, valamint

a

rendelkez6sre bocs6tott iratokb6t meg5ttapitfrat6, hogy

Ai6nlatk6r6 r6sz6re nem l6tezik m6s, re6lis alternativa beszerz6si ig6ny6nek
kiel6git6s6re, valamint, hogy a versony hi6nya nem annak kdvetkezm6nye, hogy
Ai6nlatk66 a kdzbeszerz6s t6rgyit a vensenyt indokolatlanul sz0kit6 m6don hat6rczta
meg.
A K6zbeszerz6si Hat6s5g Etndke a Kbt. 189. S-a atapj6n a szUks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a
vizsg5tata sor5n megStlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lk0li t5rgyat5sos etiSrds iogatapidnak
megalapozotts5ga me95ttapithat6.
Jelen ddnt6st a K6zbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a K0zbeszerz6si Hat6s5g hontapi6n is k6zz6teszi a
Kbt. 103, S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2017. december 28.
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