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Ddnt6s

hirdetm4ny n0lkiili t drgy al6s o s elj drdsr6l

A Kdzbeszerz*siHat6sdg Eln0ke a KbL 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapfga hogy
a Sopron Holding Vagyonkezel6Ztt., mint aj6nlatkdr6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6)
Sltal,,Parkol6automatik beszerzilse" tdrgybanindltott

hiriletmdny ndlkiili tdrg alAsos eli,rtrds i ogalagi a megalap ozott.

lnilokol6s

Ajdnlatk6r6 2020. febru6r 6. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tfujlkoztatta a
Kdzbeszerz6si Hat6sagot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6sdnek c) pontja alapj6n
hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos eljdrdst ind(t ,,Parkol6automatik beszetzlse"
tdrgyban.

Aj6nlatk6r6 - a hi6nyp6tl6si felhiv6st k0vet6en - a Kbt. 103. g (1) bekezd6s6nek
megfelel6en tdj6koztatta a K0zbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny
n€lktili tdrgyalilsos eljdr6s jogalapj6nak alkalmazhat6s6g6tigazoll dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerzddds mfiszaki-technikai sajdtossdgok 6s

kizdr6lagos iogok ohdelme miattkizdr6lagegy meghatilrozoft gazdasilgpszerepl6vel,
a WCOSYS Fejlesztd, Gydrt6 6s Kereskedelmi Kft.-oel kiithetd meg. Ajdnlatk6r6
csatolta a gyfirt6 €s az aj6nlatt6telre felhivoft gazdasilgi szerepl6 kilztitt l6trejott, a
kiz6r 6lagos forgalma z6i jogr 6l sz6l6 megdllapoddsU a f.or galmaz6i kizfur 6lagoss6gi
nyilatkozatof valamint a Wefi6 kifejezett nyilatkozat6t a Hectronic P.A.C.S
t6vfeltigyeleti rendszerre (a tov6bbiakban: Rendszer) vonatkoz6 szerzli jogr6l,
kompatibilitdsr6l.

Az ajdnlatk6r6 el6adta 6s igazolta, hogy Sopron Megyei Jogri V6ros terolet6n jelenleg
L06 darab Hectronic gy6rtmdnyri parkol6automata m{ikddik, a jelen elj6r6s c6lja pedig
tov6bbi olyan L6 darab automata beszerz€se, amely kompatibilis a jelenteg m{ikod6
Rendszerrel.
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Aj6nlatk6r6 bemutatta 6s igazolta, hogy a Rendszerhez kiz.6r6lag Hectronic

gyfurtrnfunyrl automat6k csatlakoztathat6k, m6s automat6k nem illeszthet6k, nem

integr6lhat6k a Rendszerbe.

Ajdnlatk6r6 a re61is alternativa vizsgdlata kdr€ben bemutatta, hogy a jelen beszerz€si

ig€ny kiel6git6s6re k6t lehet6s6g meriil fel: vagy a teljes parkol6automata 6llomdny

lecser6l6se €s az r1j automat6khoz kapcsol6d6an ttj, egys6ges rendszer bevezet6se

t6vfeltigyeleti rendszerrel egyiitt, vary a 1.6 darab nj automat6ra pdrhazamos

tizemeltetdsi €s tdvfeliigyeleti rendszer bevezet6se. Mindk6t megoldds jelent6s

tobbletktiltsEggel j6rna Aj6nlatk6r6 sz6rnAra, azok nem egyeztethet6k 6ssze a

gazdasdgs lsszerfisflggel, enn€l fogva nem jelentenek re6lis alternatfv6t.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezdsre bocs6tott iratokb6l meg6llapfthat6,

hogy Ajdnlatk6r6 r4sz4re nem l4tezik mds, redlis alternatloa beszerzAsi igeny6nek

kietAgitisere, valamint, hogy a verseny hidnya nem annak k0vetkezm6nye, hogy

Aj6nlatk6r6 a kdzbes zerz€s tdrgyilta versenyt indokolatlanul szfikft6 m6don hatAtozta

meg.

A Kozbeszerz€si Hat6s6g Elntrke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sztiks6ges vizsgilIatokat

e|v€gezte, a vizsgAlata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetmdny nClktili t6rgyal6sos

elj5rds jogalapj6nak megala pozottsdga meg6llapithat6.

felen ddnt6st a Kdzbeszerzlsi Hat6s6g Elnoke az Elektronikus KOzbeszerzdsi

Rendszerben €s a Kdzbeszerz€si Hat6s6g honlapjdn is k6zz6teszi.

Budapest 2020. tebrutu 17 .

a K6zb eszerz€si Hat6 s 69 eln0ke
nev6ben:

".rl4a*...yr.d1-yF{;.
'dr.Kugler Tibor

f 6 osztilIw ezet6, kiadm6ny oz6
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