
Iktat6szam: HNT-00013/05/2019.

Ddnt4s
hirdetmlny nilkilIi tdrgyalilsos elj hrdsrdl

A K6zbeszerz€si Hat6s6g Elncike a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapjdn meg6llapitja, hogy a
Hungaroconkol Zrt. mint ajanlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal ,,piispoklad6ny
ATM rddi6ren dszer" t€rgyban inditott

Aj6nlatk6r6 2019. janutu 17. napjtn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn t6j6koztana a
Kdzbeszetz€si Hat6siigot, hogy a kdzszolg6ltat6k kiizbeszerz1seire vonatkoz6 saj6tos
klzbeszerz4si szabiilyokr6l sz6l6 307 / 201s. (x.27.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm.
rendelet) 15. S (2) bekezd6s a) pontja alapj6n hirdetm6ny n6lkr.ili t6rgyaldsos eljdrds
keret€ben ,,Pispdklad6ny ATM r6di6ren dszer" t6rgyi kcizbeszerzdsi eliardst inditott.

Aj6nlatk6r6 - a r6sz6re megki.ilddn hi6nyp6tl6si felhivdst k6vet6en - a Kbt. 103. s (1)
bekezd6s6nek megfelel6en t6jlkoztatta a Kozbeszerzlsi Hat6s6got, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6lkrili t6rgyaldsos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6sdgdt igazol6
dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 el6adta, hogy kordbban nyilt elj6r6st folytatott le ATM rddi6rendszer
be1llrzey, tizembe helyez6se ttugy.ban (a hirdermdny rE. nnz1zot1. sz6mon jelent meg
a 201L / 57 sz6mr1 Kozbeszerzdsi Ertesit6ben). A nyilt elj6rds nyertes ajanlattev6j6vel a
Jotron A.S tdrsasaggal 2011. szeptember 7. napjiln kdtdtt szerz6dest. A rendelkez6sre dll6
iratok 6rtelm6ben Aj6nlatk6r6 a K8.1,713 / 2011. sziimon megjelent hirdetm6ny alapj6n
lefolytatott kor6bbiklzbeszerz6s eredmEnyek6nt a k6vetkez6 term6keket rendelte meg: 42
db VHF s6vri transceiver, 6 db UHF sdvri transceiver,2 db VHF-UHF s6vf transceiver (Last
Resort), 7+1 tartal6k vHF s6vri antenna (24 sug6rz6 elem), k6belezve, vill6mv€delmi
eszkdz<ikkel ellSwa, szriks€ges antennak<iri sziir6kkel, 1 db uHF sdvri antenna (3+ltartal6k
sugarz6 elem), k6belezve, villdmvddelmi eszkozOkkel ell6tva, a sztiks€ges antennak6ri
sziir5kkel, 2 db vHF-uHF sdvri antenn a (4 sug6rz6 elem), k6belezve] villiimv€delmi
eszkdzokkel ell6tva, a sziiks6ges hangolhat6 antennakdri sziir6kkel, az elhelvez6shez
sziiks€ges rack szekr6nyek, akkumuliitorok es tdlt6k6szul6k, tdvfeliigyeleti rendszer
specifik6lt elemei k6t adott helyre telepitve, a rendszer miik6d6s6hez sziili6ges kdbelez6s,

hirdetm4nlt n€lktili tdrwaldsos eli 6r6s i ogalapi a megalapozott.
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tartaldk berendezEsek 6s elemek, a telepitdshez 6s a szerel6shez sztiks€ges seg6danyagok,
alkalmazott szoftverek €s licencek, dokument6ci6k, k6pz6sek, telepitEs 6s iizembe helyezds.

Aj5n1atk6r6 bemutatta, hogy a l€giforgalom er6teljes ntivekedEse miatt rij szektorok nyit6sa
sziiLks€ges, ez6rt a Ptispdklad6nyi telephelyen indokolt a kor6bban beszerzett r6di6rendszer
b6vlt6se. A jelenlegi beszerzts sordn sz6lllt6sra keriil6 eszkdzdk: 10 db VHF s6vti
transceiver, 1db ICU egys6g,2db VHF sdvri hdrom sug6rz6elemes stacked antenna (Telsa

T01130401), 2 antenndhoz (6 sugArz6hoz) tartoz6 k6belez6s villdmv€delmi eszkiizdkkel
ell6tva, a sztiks6ges antennakdri sz{1r6kkel, az elhelyez6shez sziiks6ges rack szekr6nyek
(2db rddi6s rack, 1db kommunikdci6s rack 6s 1db t6pegys€g rack), 2 k6szlet akkumulator 6s

tiilt6k6szii,l€k a rddi6k r6sz€re (ELTEK SRB 30), UI€ berend ezas a t6vkozl6si berendez6sek

energiaell6tds6hoz, a rendszer mfkdd€s6hez sziiksdges kAbelez6s a telepit6shez 6s a
szerel6shez sziiks€ges segddanyagok, alkalmazott szoftverek 6s licencek, dokument6ci6k,

k€pz€s, telepit6s €s iizembe helyez6s.

Aj6ntatk6r6 rlszletezte azokat a technikai neh6zs€geket 6s kock6zatokat, amely a kor6bbi

nyertes aj6nlattev6nek m6sikkal tdrt6n6 helyetteslt€se eset€n megval6sulna. E16adt4 hogy

az egyes'gy6rt6k term6kei egym6ssal nem helyetteslthet6k, tovdbb6 bemutatta a kor6bban

besienett tavfeliigyeleti rendszer mfkddese ellehetetleniil6s6nek vesz6ly6t 6s a

reptiLl6sbiztonsdgi kock6zatokat is abban az esetben" ha m6s gy 6rt6 Altal szlllltott egym6ssal

nem kompatibilis rendszerek eredm6nyek6nt nem egyseges rddi6rendszer keriilne

kialakltdsra.

Aj6nlatk€r6 igazolta, hogy a kor6bban beszerzett r6di6rendszer b6vit6se sordn a kor6bbi

nyertes aj6nlattev6nek misikkal tdrt6n6 helyettesit€se azzal a kdvetkezm€nnyel j6rna, hogy

mtrszaki-technikai szempontb6l elt6r6 6s nem illeszked6 dolgokat kellene beszerezni €s az

ilyen beszerz6s ar6nytalan mf szaki-technikai neh6zs6get eredm€nyezne a m{lkcidtetEsben

6s a fenntartdsban.

AK1zbeszerz€si Hat6s6g Elnrike a Kbt. 189. $-a alapjdn a sztiks6ges vizsg6latokat elv6gezte,

a vizsgiiata sorSn mag6[apltotta, hogy a hirdetm€ny nelktiLli t6rgyaldsos eliSras

jogalapj6nak megalapozottsdga meg6llapfthat6.

felen ddnt€st a K'zbeszerzlsi Hat6sdg Elnoke a K}zbeszetzasi Hat6s6g honlapjdn is

kbzzlteszia Kbt. 103. S (4) bekezd6senek megfelel6en.

Budapest, 2019. janu6r 30.
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