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DiintEs
hiriletmdny nAlkiili tdrgy alds o s elj drdsr6l

A Kdzbeszerzflsi Hat6sdg Elnoke akozbszerzdsekr6l sz6l6 20L5. 6vi CXLIII. tOrv6ny
(a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapjdn megdllapitja, hogy 

-a

HungaroControl Zrt.,mintajdnlatk6r6 (a tovdbbiakban: Ajentatkei O'1 altat- a Uigiiais
Kormdnyzati Ugyndkseg Zfurtkiirlien Mfkttd6 R6szv6nytfursas6g mint kiizponti
beszerzf szen/ ftJen (a tovdbbiakban: Nyilatkozatt6telre jogosult)-- ,,Egyszefiisiteft
MATIAS rendszer beszerz€s" t6r gyban indftott

Inilokol6s

Nyilatkozatt6telre jogosult 2020. janudr L4. napjdn a Kbt. 103. S (t)-(2) bekezd6sei
alapjdn tdi6koztafta a Kdzbeszerz€si Hat6s6got, hogy a' 'k6zszolg6ltat6k

kOzbeszerz6seire vonatkoz6 sajdtos kozbesznrzlsiizab6TyottOt sz6l6 \\T/;frrl. (X.
27.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Kr.) 15. g (1) bekezd* c)pontja, valamint a Kbt.
98. S (2) bekezd6s€nek c) pontja alapjdn hirdetm6ny n6lktili tfurgyal6sos elj6r6st indit
,,Egyszer{lsitett MATIAS rendszer beszerz€s', tdrgyban.

Nyilatkozatt6telre jogosult - hienyp6tl6si felhivdst k6vet6en - a Kbt. 103. S (1)-(2)
bekezd6seinek me8felel6en tAilkoztatta aK)zbeszeru€siHat6s6got, valamint csatolta
a_ hirdetm6ny n6lkiili tilrgyalfusos elj6rds jogalapj6nak alkalmazhat6sfugilt igazol6
dokumentumokat.

Nyilatkozatt6telre jogosult igazolta, hogy a szerz6d6s kizar6lagos jogok v6delme,
valamint milszaki-technikai saj6toss6gok miatt kiztu6lag 

"gy rieghatdrozott
gazdasdgS szerepl6vel, az ajdnlattdtelre felhfvott Thales Las FranJe SAgval ktithet6
meg.

Aj6nlatk6r6 1995. szeptember 28-6n szerzldlst ktttdtt a Magyar L6giforgalmi
Irdnyitdsi Rendszer (Magyar Automated and Integrated Air Traffic Control Syitem,

1026 Budapest, Riad6 u' 5. ' 1525 Pf .166.' Tel.; +36 1 882 85 53 . kapcsolat@kt.hu . www.kozbeszerzes.hu



MATIAS) ki6pit€s6re 6s kifejleszt6sdre, amelynek speci6lisan a magyarorszAgS

viszonyokra szabott eredm6nyes 6s 6les iizembe6llitdsa 2005 december6ben tort6nt
meg.

Nyilatkozatt€telre jogosult tdjlkoztatfusa 6rtelm6ben a MATIAS l6giforgalmi irdny(t6si
rendszer alapjfut k6pez6 szoftverrendszer kifejleszt6sdt a Thales LAS France SAS,

illetve jogel6dei v€gezt6k. A MATIAS Aj6nlatk6r6 r€sz1re kifejlesztett egyedi term6k,

ebben a form6ban a vil6gon m6shol nem mfk6dik. Nyilatkozattdtelre jogosult

bemutatta, hogy a l6giforgalmi ir6nyit6 hallgat6k sz6mfura szi.iks6ges egy oktatesi

cdlokra haszn6lt,6les iizemben nem haszn6lhat6 MATIAS rendszer.

Nyilatkozattdtelre jogosult, valamint az ajlnlatt6telre felhfvott gazdas6gi szerepl6

nyilatkozata szerint az ,,eryszeriisitett MATIAS rertdszer" kizfu6lag a MATIAS

rendszer szoftver6n alapul. Aj6nlatk6r6 bemutatta, hogy az alaprendszenel

kapcsolatos szellemi tutajdonjogok kiz6r6lagoss6ga miatt csak az aj6nlatt6telre

f elhiv ott gazdas 6gi s zer epl6 k6pes a szer z6 d6s telj esit6s6re.

Nyilatkozatt6telre jogosult a miiszaki-technikai saj6toss6g koreben bemutatta,hogy a

l6giforgalmi ir6nyft6k k6pz6se esetCben szi.iks6ges, hogy a felhaszn6l6i feltilet teljes

mZrtekben megeyezzen az 6les rendszer feliiletdvel. A klpz€si rendszer fel0let6nek

interf6szen tapcsolOdniuk kell a szimul6tort meghajt6 rendszerekhez is, amelyre m6s

rendszer jelent6s Stalakit6s 6s tesztel6s n6lki.il nem k6pes, igY a MATIAS rendszer

b6v(t6se - annak egyedi mivolta miatt - kizfu6lag az adott rendszer gyaft6i6nak

term6k6vel (egyszerfis(tett MATIAS rendszer) lehetsdges.

Nyilatkozatt6telre jogosult tiljlkoztatdsa szerint nem ldtezik re6lis alternativa a

szimuldci6s rendszer-mfus gazd,as6gi szerepl6t6l t6rt6n6 beszetzfls€re, mert ak0pz€s

magas szinvonala nem lerure biztosithat6, ha szimul6toros oktat6sok egy MATIAS-161

ktilttnboz6 rendszeren zajlan6nak , tovdbbAezen megold6s 61es l6giforgalmi ir6nyit6si

helyzetben kock6zattal j6rhat. Nyilatkozattdtelre jogosult tfii€koztal6sa szerint a

MATIAS rendszerh ez(6z6d6szellemi tulajdonjogok megs6rt6se ndlkiil m6s gazdaslgi

szerepl6 hasonl6 kepz€si rendszert csak egy teljesen tij rendszer ki6pit6s6vel tudna

sz1lliiani, mely jellnt6s kiadasokkal jfurna, miktizben a Rendszer folyamatos

miik6d6se a l6gif orgalmi ir6nyit6s szempontjdb6l elengedhetetlen.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6,

hogy Aj6nlatk6r 6 rlsz€re nem l€tezik m6s, re6lis alternativa beszetz€si ig6ny6nek

Kei6git6sere, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kovetkezmdnye, hogy

Ajenlatk6r6 a kozbes zerzlshrgyata versenyt indokolatlanul sziikft6 m6don hatinozta

meg.

A Kozbeszerz€si Hat6s6g Elntike a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat

elv€gezte, a vizsgfulata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetmEny n6lktili t6rgyal6sos

elj6r6s jogalapj6nak megalapozotts6ga meg6llapithat6'



felen dont€st a Kilzbeszeru*si Hat6s6g Elnoke az Elektronikus Kozbeszerzesi
Rendszerben 6s a K0zbes zerz&i Hat6s6g honlapidn is k6zz6teszi.

Budapest, 2020. janufur 213.

a Ktzbeezeruesi Hat6etg eln6ke
nev€ben €s megblz6s6b6l:

f fuztAlyvez.et6,kiadmdnyoz6
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