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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 „Moduláris Integrált Remote torony rendszer megvalósítása” tárgyban
indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2021. április 9. 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 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján – figyelemmel a Kbt. 98. §
(2) bekezdés c) pontjára – hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „Moduláris Integrált Remote
torony rendszer megvalósítása” tárgyban.
A Digitális Kormányzati Ügynökség a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a
Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati
informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm.
rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja és a Kbt. 3. § 14. pontja alapján központi beszerző szervként
járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el jelen beszerzés során.
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 jogok védelme, valamint műszaki-technikai sajátosságok
miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg.
Ajánlatkérő bemutatta, hogy jelen beszerzési igénye a Moduláris Integrált Remote Torony (mirTWR)
fejlesztése, mely olyan távoli toronyirányítási képesség kialakítását jelenti, amelynek segítségével a
toronyépülettől független, de annak kapacitásértékével egyenértékű szolgáltatást tud biztosítani
Ajánlatkérő a repülésbiztonsági szint növelése mellett.
Ajánlatkérő 2008-ban állította éles üzembe repülőtéri földi mozgásellenőrző rendszerét, az
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő NOVA 9000, majd későbbi nevén InNOVA Ground ASMGCS rendszerét (a továbbiakban: Rendszer). Ajánlatkérő nyilatkozata szerint a Rendszer kiemelten
fontos szerepet játszik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmának biztonságos irányításában és
a repülőtér zavartalan működésében. Ajánlatkérő a légi és földi járművek felderítése és azonosítása
érdekében számos felderítő rendszerrel rendelkezik, ezek adatait kapja meg a Rendszer, mely adatokat
és információkat feldolgozza és megjeleníti a légiforgalmi irányító számára.
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Ajánlatkérő – kizárólagossági nyilatkozatok és a megelőző szerződések becsatolásával - igazolta, hogy
a Rendszerhez kapcsolódó szellemi tulajdonjog kizárólagosan az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő
tulajdonát képezik, tekintettel arra, hogy a Rendszert teljes egészében a felhívott gazdasági szereplő
fejlesztette ki.
Ajánlatkérő a kizárólagos jog igazolásán túl a fennálló műszaki-technikai sajátosságokat is részletezte,
ekként bemutatta a Rendszer hardver és szoftver elemeinek speciális kapcsolatát. Ajánlatkérő
nyilatkozata szerint a hardverelemeket működtető szoftvert speciálisan erre a rendszerre készítette el
az ajánlattételre felhívott szereplő, eszerint csak a forráskód, és a gyártó által kifejlesztett
adatkommunikációs protokoll ismeretében lehetséges a hardver eszközöket beilleszteni a rendszerhez,
egy speciális szoftver-hardver komponens segítségével. Mindez csak a Rendszert gyártó által írt
szoftver teljes ismeretével lehetséges. Tekintve, hogy a szoftver tulajdonjogával, forráskódjával,
kommunikációs protokolljával kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő rendelkezik, és
tekintettel arra is, hogy a hardver és szoftverelemek paraméterezése együtt, egy egységben
kivitelezhető, kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő képes a szerződés teljesítésére.
Ajánlatkérő a reális alternatíva hiánya alátámasztásaként bemutatta, hogy jelenlegi beszerzési igény
csak a teljes rendszer cseréjével lenne elvégezhető, mely nem reális alternatíva sem
összegszerűségében, sem időben. Ennek keretében Ajánlatkérő dokumentumokkal alátámasztva
bemutatta, hogy lényegesen hosszabb idő egy új rendszer beszerzése, üzembe állítása, hatósági
engedélyeinek megszerzése, valamint az üzemeltetői és légiforgalmi irányítói állomány kiképzése,
mint a jelenlegi beszerzés lefolytatása.
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.
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