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D6nt6s

hiriletm0ny ndlkiili tdrgy al6so s elj 6rdsr6l

A K6zbeszerz€si Hat6sdg Eln0ke akilzbeszerzdsekr6I sz6l6 2015. €vi CXLIII. t6rv6ny
(a tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezdEse alapjen megdllapftja, hogy a

HungaroControl Zrt., mint ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal - a Digit6lis
Korm6nyzati Ugyniiks€g Z6rtk}r{ien Mfik0d6 R6szv6nyt6rsas6g mint k6zponti
beszerz1 szenr fg,en (a tov6bbiakban: Nyilatkozatt6telre jogosult) ,,ANS III
hangkommunik6ci6s- 6s hangr6gzlt6 rendezer cser6je" t6rgyban ind(tott

hiriletmtnlt nAlkiili tdw alLrtsos eli drds i ogala?i a megalapozott.

lnilokolils

Nyilatkozatt6telre jogosult 2020. janudr 15. napj6n a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6sei
ahpjen tfrjflkoztatta aKdzbeszerzflsi Hat6sdgot, hogy Aj6nlatk6r6 akilzszolgdltat6k
kilzbeszerz1seire vonatkoz6 sajdtos kdzbeszerz€si szabllyokr6l sz6l6 307 /2075. (X.

27.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Kr.) 15. $ (1) bekezd6s c) pontja alapjdn -
figyelemmel a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontjtua - hirdehndny n6lktili t6rgyalSsos
eljdr6st indit ,,ANS III hangkommunik6ci6s- 6s harrgrilgzftf rendszer cserdje"
t6rgyban.

Nyilatkozatt6telre jogosult - hianyp6fl6si felhiv6st k0vet6en - a Kbt. 103. S (1)

bekezd6sdnek megfelel6en tilj€koztafta aKilzfuszerz$si Hat6s6got, valamint csatolta
a hirdeh6ny n6lkiili ttugyalilsos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6silg6t igazol6
dokumentumokat.

Nyilatkozattdtelre jogosult igazolta, hogy a szerufid€s kizdrfilagos jogok a6dclme, oalnmint
m{iszaki-technikai sajdtossdgokmiattkiztu6lagegy meghatArozoft gazdasilglszerepl6vel
kothet6 meg. Nyilatkozatt€telre jogosult a kiz6r6lagos jog jogosultjdt hivta fel
aj6nlatt6telre.

Aj6nlatk€r6kszeru€si ig6nye a jelenleg haszn6lt hangkommunik6ci6s 6s hangrtigzlt6
rendszer (a tovdbbiakban: Rendszer) b6v(t6se oly m6don, hogy a Rendszer :frj,
tovdbbfejlesztett verzi6j6t szerzi be, megtartva a Rendszert is, mely a kib6vftett dj
rendszer r6szek6nt, v6sztartal6kk6nt fog funkciondlni.

Nyilatkozatt6telre jogosult - az alapszerz6d6sek rendelkez6sre bocs6t6sa mellett -
bemutatta,hory a Rendszeft az ajilnlatt6telre felhfvott gazdasdgS t6rsas6g fejlesztette
ki, valamint csatolta a Rendszerre vonatkoz6 kiz6r6lagos - gy6rt6i, f.orgalmaz6i -
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nyilatkozatot. Mindezek 6rtelm6ben a Rendszer szoftverei 6s hardverelemei eryazon
- az ajfui,abtdtelre felhivott - gazdasilgi szerepl6t6l szdrmaznak, amely kiz6r6lagosan
jogosult annak m6dosit6s6ra, fejleszt6s6re, b6vit6s6re, kereskedelm6re 6s
forgaknazilsdra.

Az Aj6nlatk6r6 szilmilra nem l6tezik re6lis alternativa a szi.iks6ges fejleszt6sek m6s
gazdas6gS szerepl6t6l torten6 megrendel6s6re, mert az dsszehasonlithatatlanul
magasabb ktilts6ggel jfrna, tovdbbd jelent6s mennyis6g6 er6f.orr6st 6s id6t em6sztene
fel, mely a reptil6sbiztons6got is vesz6lyeztethetn6.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l megdllapithat6,
hogy Aj6nlatk6r6 r1sz€re nem ldtezik mds, redlis alternativa beszerz6si ig6ny6nek
kiel€git6s6re, valamint hogy a verseny hi6nya nem annak kovetkezm€nye, hogy
Aj6nlatk6r6 a kozbeszerz€stilrgyilta versenyt indokolatlanul szfkit6 m6don hatfirozta
meg.

A K0zbeszerz€si Hat6sdg Elntike a Kbt. 189. S-a alapjAn a sziiksEges vizsgfulatokat
eh1gezte, a vizsgillata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos
eljdr 6s jogalapj6nak megala p ozoftsilga meg6llapithat6.

felen dont6st a Kdzbeszerzlsi Hat6s6g Eln6ke az Elektronikus K}zbeszerz€si
Rendszerben €s a Klzbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is klzzflteszi.

Budapest, 2020. januilr 28.

a Kiizbeszerzilsi Hat6s6g elntike
nev6ben 6s megbizdsilb6l:

Dr. Kugler Tibor
f 6 os zt6ly v ezet6, kiadmdnyoz 6
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