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Diintds
hiiletmtny ndlkilli tdrry aldsos eli6rdsr6l

A K6zbeszerzdsi Hat6sdg Elndke a Kbt. 103. S (4) bekezdese alapj6n meg6llapitja, hogy a
HungaroControl Zrt. mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Ai6nlatk€r6) 6ltal ,,DVOR tizemid6
hosszabbitds" tdrgyban inditott

hirdetm4n! ndlkiili tdrgyalAsos eliLrds iogalapi a megalapozott,

lndokolhs

Ajdnlatk6r6 2019. janu6r 14. napjdn a Kbt. 103. $ (1) bekezdese alapj6n tli€koztatta a

Kozbeszerz€si Hat6s6got, hogy a kdzszolgSltat6k k<izbeszerz6seire vonatkoz6 saidtos

kdzbeszerzlsi szab6lyokr6l sz6l6 307 / 201,5. (X. 27 .) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Korm.

rendelet) 15. S (1) bekezdes c) pontja alapj6n hirdetm6ny nelkuli targyal6sos elj6r6s

keret€ben ,, D V OR iinmid6 hossmbbitds" t6rgyikozbeszerzdsi elj6r5st inditott.

Aj6nlatk6r6 - a reszerc megkUldott hidnyp6tl6si felhiv6st kovet6en - a Kbt. 103. S (1)

bekezd€senek megfelel6en t6j6koztatta a Kozbeszerzlsi Hat6sdgot, valamint csatolta a

hirdetm6ny n6lkiili t6rgyaldsos elj5r6s jogalapj6nak alkalmazhat6sdg6t igazol6

dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s miiszaki-technikai saj6toss6g fenn6lldsa, valamint

kiz6r6lagos jogok v6delme miatt kizSr6lag egy meghat 6rozott gazdasdgi szerepl6vel, a

Thales Deutschland GmbH (Thalesplatz 1.,71254 Dietzingen, N6metorszdg) aj6nlattev6vel

kdthet6 meg.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy abeszerzts a DVOR berendez6sek antenndinak cser6j6re irdnyul.
A DVOR berendezes egy elektronikai szekr6nyb5l 6s a hozzA tartoz6 antennarendszerb6l

(osszesen 51 db antenna) 611. Ezek mtszakilag egy egyseget k6peznek, a fejleszt6s sor6n

egym6shoz illesztve lettek kialakitva. A csatolt kiz6r6lagossdgi nyilatkozat szerint a

feJieszt6s sor6n keletkezett mfszaki know-how-ta gy6rt6 mds szervezet sz|mdra nem adta

6f 6s nem szand€kozik azt a i6v6ben sem 6tadni.igy kiz6r6lag6 k€pes az egyseges miiszaki
rendszert k6pez6 DVOR berendez6s r6szegys6g6nek (antenndk) szillitits5"ra.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szeruSd6sszerii teljesit6s€hez szi.iks6ges technikai informdci6k
tekintet6ben - a 301100 (20105) sz6rrt alapszerz6dds, valarrrint a gy6rt6 nyilatkozata szerint
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- az ajinTattCtelre feltrlvott gazdas6gi szerepl6 kizdr6lagos joggal rendelkezik, az m6s
gazdasS,$ szerepl6 r€sz€re nem keri.ilt dtaddsra.

Ajdnlatk€r6 bemutatta, hogy ugyan a piacon tdbb gy6rt6 DVOR berendezdse is el6rhet6,
ezek azonos funkci6jri rEszegysegei egymdssal nem kompatibilisek, azok az adoft gy1rt6
rendszer€be illeszkednek csak. Az ipar6gban 6lta16nos gyakorlat szerint a gy6rt6k nem
adjdk ki a berendezdsek bels6 m(ktjd6s6re vonatkoz6 informdci6kat, igy egymds
berendez€seihe z r€szegyslgeket nem tudnak s zilllitani. Ajdnlatk€r6 bemutatta, hogy a teljes
DVOR berendez6s cser€je az 6rintett 6t navig6ci6s 6llom6st tekintve, a jelenlegi becsiilt
6rt6khez k6pest tdbbszdr6s kdltsEget jelentene szim6ra.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezdsre bocsdtott iratokb6l meg5llapithat6, hogy
Ai6rrlatk6r6 r€sz6re nem l6tezik m6s, re6lis alternatfv a beszerzlsi ig6ny6nek kiel6git6s6re,
valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kdvetkezm6nye, hogy Aj6nlatk6r6 a
klzbeszerz1s t6rgy{t a versenyt indokolatlanul sztklt6 m6don hat5rozta meg.

AKdzbeszeru1si Hat6sdg Elndke a Kbt. 189. $-a alapjdn a sziiks€ges vizsg6latokat elv6gezte,
a vizsgfllata sordn megSllapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili tdrgyaldsos eljdr6s
jogalapjdnak megalapozottsdga megdllapithat6.

Jelen ddntdst a Klzbeszerzlsi Hat6s6g Eln6ke a Kdzbeszetzf.lsi Hat6s6g honlapjdn is
k6zz6teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2079. 1anutu 24.
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