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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 HungaroControl
Zrt., mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) által „MLAT bővítés 2020 – A Pier B
területre történő kiterjesztés” tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2020. szeptember 23. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a
Közbeszerzési Hatóságot, hogy a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos
közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
15. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjára figyelemmel
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „MLAT bővítés 2020 – A Pier B területre
történő kiterjesztés” tárgyban, továbbá – a hiánypótlást követően – csatolta az eljárás
jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.
Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető meg.
Ajánlatkérő előadta, hogy 2006. március 10. napján kötött szállítási szerződést a Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelenleg üzemelő MLAT (Multilateration Surveillance
Sysetem – Airport Budapest) rendszer (a továbbiakban: Rendszer) telepítésére, mely
Rendszer a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén mozgó légi és földi
járművek azonosítását biztosítja, a minél pontosabb járműpozíció meghatározást segíti.
Ajánlatkérő bemutatta, hogy az elmúlt évek során a Rendszer több fejlesztésen, javításon
esett át, melyet minden esetben a gyártó, ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő végzett
el.
A Rendszerhez kapcsolódó szerzői jogok, a vonatkozó forráskódok a rendelkezésre
bocsátott szerződések és kizárólagossági nyilatkozat alapján az ajánlattételre felhívott
gazdasági szereplő tulajdonát képezik. A rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján
megállapítható, hogy a Rendszerrel kapcsolatos szerzői, gyártói jogok nem kerültek
átadásra.
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A jelen beszerzés tárgya a Rendszer bővítésére irányul, melynek során Ajánlatkérő a
felhívott gazdasági szereplő szerzői jogával terhelt szoftver és hardver eszközöket szerez
be.
Ajánlatkérő dokumentumokkal alátámasztva bemutatta, hogy a jelen eljárás tárgya
szerinti bővítésre kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplővel köthető
szerződés.
Ajánlatkérő a reális alternatíva vizsgálata körében bemutatta, hogy az ajánlattételre
felhívott gazdasági szereplő telepítette, fejlesztette a Rendszert, melyet más szervezet a
védendő kizárólagos jog okán, valamint a speciális műszaki ismeretek hiánya miatt nem
tud sem javítani, sem pedig bővíteni (a hardverek és a program, a teljes rendszer
ismeretével, gyártási dokumentációjával az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő
rendelkezik).
A reális alternatíva körében Ajánlatkérő előadta továbbá, hogy amennyiben egy teljesen
új MLAT rendszer kiépítése, illetve az azzal kapcsolatos szerzői jogok megszerzése mellett
döntene, úgy az új rendszer kivitelezésének és működtetésének költségei
nagyságrendekkel meghaladnák a jelenlegi rendszer működtetésének költségeit.
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 az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben
és a Közbeszerzési Hatóság honlapján is közzéteszi.
Budapest, 2020. október 6.
A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság Szervezeti és
Működési Szabályzatán alapul.
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