Hellné Dr. Varga Anita

Iktatószám: HNT-00111/08/2020
Ügyintéző: dr. Flek Lívia

Döntés
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy
a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal, mint ajánlatkérő (a
továbbiakban: Ajánlatkérő) által „MH tulajdonú kábelek elhelyezését biztosító
alépítmények bérlése” tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2020. június 18. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a
Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdésének c) pontja alapján
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „MH tulajdonú kábelek elhelyezését
biztosító alépítmények bérlése” tárgyban.
Ajánlatkérő – a hiánypótlási felhívást 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 jogok védelme miatt kizárólag egy
meghatározott gazdasági szereplővel, az ajánlattételre felhívott Magyar Telekom
Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal köthető meg.
Ajánlatkérő bemutatta, hogy a Magyar Honvédség által jelenleg is használt, országos
kiterjedésű vezetékes átvitel-technikai hálózata jóval 1990. előtt, a Magyar
Néphadsereg és a Magyar Posta, mint a Magyar Telekom Nyrt. jogelődje
együttműködésében került kialakítása. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010
(XII.28.) Kormány rendelet (továbbiakban: Rendelet) 29. § (1) bekezdése alapján, az elkülönült
hírközlési tevékenység végzésére jogosult – azaz a Magyar Honvédség - az 1998.
április 04. előtt igénybe vett alépítményeket jogosult használni, azonban a (3) bekezdés
alapján köteles az alépítményben lévő kábelek után, a fenntartási költséggel arányos
mértékű csőfoglalási (kábelhely bérleti) díjat az alépítmény tulajdonosának és
üzemeltetőjének, a Magyar Telekom Nyrt.-nek fizetni. A Rendelet 2. számú
mellékletének c) pontja szerint a Magyar Honvédség Kormányzati Célú Elkülönült
Hírközlő Hálózatot üzemeltet, melynek részeként a vezetékes átvitel-technikai
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kapcsolatok a Magyar Honvédség tulajdonában álló kábelekkel valósulnak meg. Ezen
kábelek a Magyar Telekom Nyrt. földalatti alépítmény hálózatába lettek a múltban
megépítve, még akkor, amikor a Magyar Posta rendelkezett a szükséges
alépítményekkel, továbbá jelenleg is abban helyezkednek el. A tárgyi alépítmények –
miután a hírközlési tevékenység a Magyar Telekom Nyrt. feladata lett a Magyar Posta
jogutódjaként – a Magyar Telekom Nyrt. kizárólagos tulajdonát képezik.
Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében bemutatta, hogy az országos
kiterjedésű, több száz kilométer hosszúságú kábelek sem technológiailag, sem
gazdaságosság alapján nem helyezhetők át más alépítménybe, ezért más hírközlő
társaság alépítményeit nem tudja Ajánlatkérő igénybe venni. Bérelt szolgáltatás
igénybe vétele esetén pedig sérülnének az Elkülönült Hálózatra vonatkozó biztonsági
követelmények.
Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítható,
hogy Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének
kielégítésére, valamint, hogy 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
közzéteszi a Kbt. 103. § (4) bekezdésének megfelelően.
Budapest, 2020. július 2..
A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság Szervezeti és
Működési Szabályzatán alapul.
a Közbeszerzési Hatóság elnöke
nevében:
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