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Ddnt6s

hittletmdny ndlkilli tdrgy al6s o s elj 6rdsr6l

A Klzbeszerz6si Hat6s6g Elndke a k<izbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. €vi CXLil. tdrv6ny
(a tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd€se alapj6n megdllapitja, hogy a pro-M
Professzionilie Mobilridi6 Zrt. mint aj6nlatk€r6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6)
,,K0zponti hangrbgzit6 6s dokument6l6 rendszer (AR) iizemeltet€e t6mogatisi 6s
hibajavitAs tAmogatisi feladatainak ellAt6sa a Pro-M Zrt.-n61" ttugyeban inditott

hirdetm€nv n€lkiili t6rryalAsoe eliArds jogalapja megalapozott.

Indokol6e

Aj6nlatk6r6 2019. janu6r 16. nap16n a Kbt. 103. S (1) bekezd€se alapj6n tdj6koztatta a
K6zbeszerzhi Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s6nek c) pontja alapj6n
hirdetm6ny nElkiili t6rgyal6sos elj6r6st indit ,,K6zponti hangr6gzit6 6s dokumentdl6
rendszer (AR) tizemeltetds tdmogatdsi 6s hibajavitds t6mogat6si feladatainak elldt6sa
a Pro-M Zrt.-n61" t6rgyban.

Ajdnlatk€r6 a r6sz9re megkiilddtt hidnyp6tldsi fellrlvAst k6vet6en a Kbt. 103. g (1)
bekezd6sEnek megfelel6en t6j6koztatta a Klzbeszerz€si Hat6sdgo! valamint csatolta
a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos eljdr6s jogalapjdnak alkalmazhat6s 6g6t igazol6
dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos jog €s milszaki-technikai
saj6toss6gok miatt kiz6r6l ag eW meghatdrozott gazdasA$ szercpL6vel, az
ajdnlattdtelre felhivott HUNGARocoM llirad6stechnikai Kft.-vel (1119 Budapest,
Petzvll l6zsef lutca 52.) k6thet6 meg.

Az Egys6ges Digit6lis Rddi6rendszer (a tov6bbiakban: EDR) ki6plt6s€r6l az
1031'/2003. (IV. 9.) Korm. hatlrozat rendelkezen. A kormdnyzati c6hl ir6l6zatokr6l
sz6l6 346/ 2010. (xII. 28.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendelet) 3. s (3)
beke".d€se szerint az egys€ges digitehs rddi6t6vk6zl6 rendszer (a tovdbbiakban: EDR)
vonatkozdsdban a kormAnyzati c6hl hirk6zl6si szolg6rtat6 a pro-M professzion6lis
Mobilrddi6 Zrt.

A Pro-M Ztt. 2007. okt6ber 19. rnpjan keretszerz6d6st k6t6tt a HUNGARoCoM
Hiraddstechnikai Kft.-vel egy geo-redund6ru 6s titkosltott adattdrol6sri kdzponti
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hangrdgzit6 €s dokumentdl6 rendszer kialakitesera, amely tov6bbfejleszt6se
eredm€nyekEnt l€hejdtt a Kdzponti hangrogzlt6 6s dokumental6 rendszer (a
tovdbbiakban: AR).

Az EDR rendszerben megval6sitott AR rendszer feladata a kommunik6ci6
felhaszn6l6-specifikusan titkositott t6rol6sa, tovdbb6 a iogosultsSgok szerinti
kdzvetlen hozz6t6r€s biztositiisa az EDR felhaszndl6k szdtmAra. Az adathozzlf€rls
hdrom kulcsa kdztrl az egyikkel a HUNGAROCOM Hiraddstechnikai Zrt.
fejleszt6k6nt rendelkezik, a m6sodik kulccsal a rendszer felhaszndl6i rendelkeznek
kizAr6lagsajSt adataik tekintet6bery a harmadik kulcsot pedig a Pro-M Professzion6lis
Mobilr6di6 Zrt. szolg6Ttat6k6nt birtokolja.

A fent hivatko zott szerz6d6s, valamint a HUNGAROCOM Hiraddstechnikai Kft.
nyilatkozata alapj6n az AR rendszer Sltal haszn6lt titkositdsi algoritmusra vonatkoz6
adatok a vdllalkoz6s Uzleti titket k6pezik. Ezen adatok nElkiil az AR rendszer

tizemeltet€s tdmogat6si 6s hibajavit6si feladatai nem v6gezhet6k el.

Ai6nlatk6r6 iga zolta, hogy a szerz6d6skiz6r6lagos iogok v€delme miatt kizAr6lag egy

meghat6rozott gazdaslgi szerepl5vel, az ajdnlatt6telre felhivott HUNGAROCOM
Hirad6stechnikai Kft.-vel kiithet6 meg.

A fentiekb6l meg6llapithat6, hogy a verseny hi6nya nem annak kdvetkezm6nye, hogy
Ai6n1atk6r6 a kozbeszerzls targy6t a versenyt indokolatlanul sztklt6 m6don
hat6rozta meg.

M6s k6zponti hangrdgzlt6 6s dokumentdl6 rendszer haszn6lat6ra tort6n6 6t6ll5s -
tekintettel Aj6nlatk6r5n6l mfk6d6 rendszer kialakitasanak €s az eddigi rdforditasok

k61ts6g€re is - jelent6s anyagi teherrel i6rna Aj6nlatk6r6 szdmtua, igy a tlrryi elj6rdson

kiviit jelenleg Aj6nlatkdr6 r6sz6re nem l€tezik m6s, re6lis alternativa beszerz6si

ig6ny6nek kiel€git6s6re.

A K'zbeszerzlsi Hat6sdg E1n6ke a Kbt. 189. $-a alapj6n a sztikseges vizsg6latokat

elv€gezte, a vizsgillata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetmeny n€lkiili tdrgyal6sos

eljdr6s jogalapj6nak megalapozotts6ga meg6llaplthat6.

Jelen d6nt6st a Kozbeszerz1.si Hat6sSg Elnoke a Kozbeszerzlsi Hat6sdg honlapian is

k6zz1teszi a 103. S (4) bekezd6s€nek megfelel6en.

Budapest, 2019. ianudr 30.
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