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Diint6s
hirdetmhny n0lkiili tdrgy alds o s elj 6rdsr6l

A Kdzbeszerzflsi Hat6s6g Eln0ke ak1zbeszerz6sekr6l sz6L6 2015.6vi CXLIII. ttirv6ny (a
tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapitja, hogy Budapest F6v6ros III.
keriilet Obuda-Bek6smegyer Onkorm6nyzat, -i"t 

-4httatkCr6 (a tovabbiakban:
Ajdnlatk6r6) eltal ,,Dijkdteles Ovezet b6v(t6se alapjdn 80 db parkol6jegy-kiad6 automata
beszetz1se, i,izembe helyezdse, tov6bb6 tizemeltet6se Budapest, III. keriilet b6vft6ssel
6rintett klzigazgat6si teriile t$n" tdrgyban inditott

hirdetm4ny nhlkiili tdrgy aldsos eli tuds i ogalapi a megarap o zott.

Inilokolds

Ajdnlatk6r6 2019.janu6r 8. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn arr6l ttjlkoztafta a
Kdzbeszerz6si Hat6sAgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapjdn irirdetm6ny
n6lktili t6rgyal6sos elj6rdst indft ,,Dijkoteles Ovezet b6vit6se alapj6n 80 db parkol6jegy-
kiad6 automata beszerzflse, tizembe helyez6se, tovilbb| tizemeltetdse Budapest, iil.
keri.ilet b6vit6ssel 6rintett kdzigazgatdsi tertiletGn" tdrgyban.

Aj6nlatk6r6 a rflszfire megkiild6tt hi6nyp6tl6si felfuv6sokat kovet6en a Kbt. 103. S (1)
bekezd6s6nek megfelel6en t616koztafta a Klzbeszerz6si Hat6sdgot, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos eljdrds jogalapjenak alkalmazhat6sdgdt igazoll
dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 el6adta,hogy a Budapest F6v6ros III. kertiletk}zigazgatdsi teriilet6n jelenleg
egy egys6ges, z6rt rendszerben 170 darab ATB Baumann I€A 1256 tipusri parkol6
jegykiad6 automatdt m{ik6dtet. Az ATB Baumann tipusrl jegykiad-6 auttmat6k
kizfu6lagos forgalmazilsilra, iizemeltet6s6re, karbantart6sara - -a 

gy6rt6val ktttott
meg6llapod6s alapjdn - Magyarorszilgon kiz6r6lag az ajfunlatt6telre felhfvott DBM Kft.
jogosult.

A F6v6rosi Kdzgy{116s 5/2018. (II.14.) F6v. Kgy. rendelettel m6dositoft 30/2070. (VI.4)
F6v. Kgy. rendelet szerint a III. kertiletben b6vtil a fizet6 v6rakoz6helyek sz6m a, ez€rt81
darab fjabb parkol6 jegykiad6 automata beszerzlse sziiksEges. Az nj automat6kkal
szemben elvdr6s, hogy a mfik6d6 tdvfeliigyeleti rendszerbe illeszthet6k legyenek,
t6mogassa a rugalmas Obuda-kartya 6s/vagy klszp€nzes felhaszn6lassal ibrt6n6
dfjrendezflst, 6s megfeleljenek a jelenlegi iizemeltet6si felt6teleknek.
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Aj6nlatk€r6 r6szletesen bemutatta, hory a fizet6parkol6si rendszer jelenlegi

automat6kt6l elt6r6 m{lszaki-technikai kialakit6sri automat6kkal ttirt6n6 b6vit6se eset6n

a m6s tipusrl automat6k rendszerbe illesztEse mi6rt nem lenne megoldhat6.

Az ajSnlatk6r6 6ltal el6adottakat az aj6nlattEtelre fellfvott gazdas6$ szerepl6

kizdr 6lagoss6 gi nyilatkozat6ban me ger6sf tette.

Meg6llapithat6, hogy Aj6nlatk6r6 rlszlre nem l€tezik m6s, re6lis alternaffva beszetz€si

ig6ny6nek kiel6git6s6re, a verseny hidnya nem aruvlk kovetkezm€nye, hogy Aj6nlatk6r6

ak}zbeszerzlstdrgyfuta versenyt indokolatlanul szflkit6 m6don hat[rozta meg.

Fentiek alapjan Budapest F6v6ros III. keriilet 6buda-B6k6smegyer Onkormdnyzat e

t1rgybanjogosult a Kbl 93. S (2) bekezdds c) pontj6ra hivatkoz6ssal hirdetmdny nElkiiti

t6rgyal6sos elj6r6st lefolytatni.

A Kozbeszerzlsi Hat6sdg Elntlke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztiks6ges vizsgdlatokat

elvdgezte, a vizsgillata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos

eljfur 6s j o galapj 6nak me galap o zottsfuga me g6llaplthat6.

felen dtintest a Kdzbeszerz6si Hat6s6g Eln0ke a K}zbeszerzilsi Hat6s6g honlapj6n is

kdzz€teszi a Kbt.103. S (4) bekezd€s6nek megfelel6en.

Budapest 2019. janutu 22.

F'K,
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