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Diint6s

hirdetm€ny n6lkiili t6rgyal6sos eljirisr6l

A Kdzbeszerz6si Hat6seg Elntike a k<izbeszerz6sekr6l sz6l6 20'15. €vi CXLIII. torv6ny (a tov6bbiakban:
Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapjAn meg6llapiga, hogy a DV Parking Kft. aj6nlatk6r6 (a toviibbiakban:
Ajrinlatk6r6) ,,Aildsztiteli szerzddis 1.2 ilb parkol6 jegykiad6 autotflata beszerz4s1te penzkazetta
z drt a l " tAr gy ib an inditot+

hirdetm6ny n6lktili tirgyaltisos eljir6s iogalapja megalapozott.

Indokol6s

Ajdnlatk6r6 2018. janudr 25. napj6n a Kbt. 103. $ (1) bekezddse alapjin tai€koztatta a Kdzbeszerz€si
Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd€s6nek c) pon$a alapj6n hirdetm6ny n6lki.ili hArgyahsos eljar6st
indit ,,Ad6sv6teli szerz6d€s 12 db parkol6 jegykiad6 automata beszerz6s6re p6nzkazetta zdrral"
tiirgyban.

Aidrrlatker6 a rdszbre megkiilddft hi6nyp6tldsi felhiv6st kdvet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek
megfelel6en uij6koztatta a K<izbeszerz6si Hat6srigot, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkiili tiirgyal6sos
elj6r6s jogalap.j6nak alkalmazhat6s6g6t igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 a hiiinyp6tl6s teliesit6s6t kovet6en igazolta, hogy a szerz6d6s miiszaki-technikai
saiiitossiigok 6s kizdr6lagos jogok v6delme miaft kiziir6lag egy rneghatdrozott gazdasegi s zerepl6vel, az
aienlatt6telre felhivott Siemens Zrt.-vel kdthet6 meg.

Ajrinlatkdr6 el6adta, hogy Debrecenben ielenleg egy egys6ges, ziirt rendszerben 138 darab siemens
gyertm6nyri parkol6 jegykiad6 automat6t m(kddtet a siemens szellemi tulajdon et k6pez6
tdvfeliigyeleti szoftver alkalmaz6s6val. 2018-ban b6viil a fizet6 viirakoz6helyek szdma, e zertlz dar7;b
ijabb p6nzkazetta z6rral rendelkez6 parkol6 jegykiad6 automata beszerz6se sziikseges. Az rlj
automatiikkal szemben elvdriis, hogy a miikijd6 tivfeliigyeleti rendszerbe illeszthet6k legyenek,6s
megfeleljenek a jelenlegi iizemeltet6si felt6teleknek.

Ai6nlatk6r6 r6szletesen bemutatta, hogy a lizetlparkol6si rendszer jelenlegi automatekt6l elt6r6
miiszaki-technikai kialakit6sn automat6kkal tdrt6n6 b6vit6se eset6n a miis tipusli automatdk
rendszerbe illeszt6se mi6rt nem lenne megoldhat6. Az ai6nlatk1r6 6ltal el6adottakat a Siemens Zrt.
nyilatkozat6ban meger6sitette.

A fentiekb6l meg6llapithat6, hogy Aj6nlatk6r6 r6sz6re nem l6tezik mds, reiilis alternativa beszerz€sl
ig6ny6nek kiel6gites€re, valamint a verseny hiiinya nem arurak k6vetkezm6nye, hogy Ajiinlatk6r6 a
kdzbeszercls t6rry6t a versenyt indokolatlanul sziikit6 rn6don hakirozta meg.
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A Ktizbeszerzesi Hat6sdg Elniike a Kbt. 189. $-a ahpj6n a sztiks€ges vizsg{latokat elvegezte, a vizsg6lata
sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyaldsos elj6r6s logalapj6nak megalapozottsega
neg6llapithat6.

Jelen ddntest a Kozbeszerz6si Hat6sdg Elntike a Kdzbeszerzesi Hat6s6g honlapi6n is ktizz6teszi a 103. 5
(4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapesf 2018. febru6r 6.
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