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hiriletmdny ndlkiili tdrgy al6s o s eli drdsrfl

A Ktizbeszerzflsi Hat6s6g Eln6ke ak}zbeszerzflsek.r6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. ttirv6ny
(a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapjen meg6llapftja, hogy a
HungaroControl Zrt., mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) Altal,,ANS III
OPS konzolok Atalakitisa" tfirgybanindftott

lnilokolds

Ajdnlatk6r62020.janu6r 7.napj6na Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd€sei alapjdn tlj€koztatta
a Kdzbeszerzflsi Hat6s6gof hogy a kdzszolg6ltatOk kdzbeszerz6seire vonatkoz6
saj6tos kilzbeszerzilsi szabSlyokr6t sz6I6 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a
tov6bbiakban: Kr.) 15. S (1) bekezd6s c) pontja alapjdn hirdekn6ny n6lkiili tdrgyalasos
eljdr6st indit,,ANS III OPS konzolok 6talakit6sa" tArgyban.

Ajdnlatk6r6 - hidnyp6tldsi felh(v6st kdvet6en - a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6seinek
megfelel6en tdj€koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny
nElktili tArgyal6sos elj6r6s jogalapjenak alkalmazhat6sdgdtigazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatk6r 6 igazolta, hory a szerz6d€s krzfur6lagos jogok v6delme miatt kiz6r6lag egy
meghatarozott gazdasfugp szerepl6vel, az aj6nlattEtelre felhivott ALES a.s.-vet
(Soblahovskd 2050,911 01 Trencin, Szlovdkia) kirthet6 meg.

Ajdnlatk6r6 6s az ALES a.s. k0zott 2071. augusztus 30-6n kelt alapsz erubd€s alapjfun az
ALES a.s. 2072-ben leszdllitotta az ANS III munkaterm€be a legiforgalmi irenyft6i
munkahely konzolokat €s rack szekr6nyeket. Az alapszerz6dls 1Z.t e" 12.2. pontlai
6rtelm6benaz ajAnlatt6telre felhivott gazdasilgSszercpl6a m{iszaki adatokhoz iiirOdO
tulajdonjogokat fenntartotta, tov6bb6,az ALES a.s. nem jtuulhozzd, azir6nyit6 pultok
mtlszaki adatainak harmadik f6lnek val6 6tad6s6hoz,tovSbbd a pultok mds gazdasdgi
szerepl6 6ltali m{iszak4, szerkezett, vary egy€b dtalakft6sdhoz sem. Az ajdnlatt6tetre
fellrfvott gazdas6$ szerepl6 jelen hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6ios eljdras
megkezd6s6nek napj6n hat6lyos nyilatkozata €s az alapszeruOdls alapjan az
6ttervez6si 6s dtalakitdsi munkdk kivitelez6s&ekizdr6lag az eredeti pultok sialhtoia,
az ALES a.s. l'rivhat6 fel ajdnlatt6telre.
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Aj6nlatk6r6 nyilatkozata €rtelmlben az ir6nyit6i munkahelyek mfszaki adatainak
ismerete n6lkUl nem lehetsEges a szakszerfi €s biztonsSgos, szerkezetet 6rint6
6talakft6s elvflgz1se, mivel a harmadik f6l beavatkozilsa rn{iszaki 6s statikai k6rt
okozhat, mely repiil6sbiztons6gi kock6zatot is vonhat maga ut6n, mivel ezen

munkahelyek magukba foglaljilk al1grtorgalmi ir6nyit6shoz sz{iks€ges valamennyi
rendszer komponensdt. Aj6nlatk6r6 a miiszaki leirds valamennyi feladata esetdben

igazolta, hogy azok elv6gzlslhez szi.iks€ges akizfu6lagos jogok dltal vddett mfszaki
adatok ismerete.

Aj6nlatk6r6 nyilatkozataszerintnem ldtezik re6lis alternativa a sziiks6ges fejleszt6sek

m6s gazdas6gi szerepl6t6l tort6n6 megrendel6sdre, mert az ir6ny(t6i pultok
futalakltfusAt a mfszaki adatokhoz ffiz6d6kiz6r6lagos jogok v6delme miatt kizflr6Iag
az ajfunlatt6telre felhivott gazdasfugiszerepl6 k6pes elv6gezni, m6s gazdasilgiszerepl6
csak a pultok cser6j6vel tudn6 a beszerz6si ig6nyt kieldgiteni, azortbant r1j pultok
beszerz€se jelent6s kiad6sokkal j6rna, tov6bb6 indokolatlan, mivel az irfunyit6i
munkahelyek hasznos id6tartama L5 €v, a jelenleg haszn6lt pultok 6lettartamuk
nagyj6b6l fel6n6l (7 Cv) j6rnak.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l megdllapithat6,
hogy Aj6nlatk6r6 rlsz€re nem ldtezik m6s, re6lis alternativa beszerz€si igdny6nek

kiel6git6s6re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kovetkezm1nye, hogy

Aj6nlatk6r6 a kozbes zerz1stfurgyfuta versenyt indokolatlanul sz{ikit6 m6don hatfirozta
meg.

A Kozbeszerzlsi Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sziiks6ges vizsg6latokat

e\v6.gezte, a vizsgillata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili tdrgyal6sos

eljdr6s jogalapj6nak megalapozotts6ga meg6llapithat6.

Jelen dont6st a K)zbeszerzlsi Hat6s6g Elnoke az Elektronikus Kdzbeszerz€si

Rendszerben 6s a Klzbeszerzlsi Hat6s6g honlapj6n is kilzz1teszi.

Budapest, 2020. janutu 21..

a Kdzbeszerzdsi Hat6s6g elntike
nev6ben €s megbiz 6sAb6l:
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