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D0nt6s
hirdetm0ny ndkiili tdrgy aldsos elj 6rdsr6l

A Kdzbeszerzflsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6l1api9a, hogy a
HungaroControl Zrt. mint aj6nlatk6r6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) ekal,,A-SMGCS HW
csere €s NOVA upgrade 2019" targybaninditott

hiriletmdny ndlkiili tdrw al6s o s eli drds i o galapi a megalap o zo tt.

Inilokol6s

Aj6nlatk6r6 2019. febru6r 7. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tdjlkoztatta a
Kdzbeszerz6si Hat6sdgot, hogy a klzszolgdltat6k kdzbeszerzdseire vonatkoz6 sajdtos
kdzbeszerz€siszabdlyokr6l s2616307 /2015. (X.27.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Korm.
rendelet) 15. S (1) bekezdds c) pontja alapj6n hirdetm6ny n6lkiili tfurgyalfusos elj6r6s
keret6ben ,,A-SMGCS I{W csere 6s NOVA upgrade 2019' tdrgyfi k}zbeszerzlsi eljfirdst
indftott.

Aj6nlatk6r6 - a r1szlre megktilddtt hi6nyp6tl6si felhiv6st kovet6en - a Kbt. 103. S (1)
bekezd6s6nek megfelel6en tdj1koztatta a Kozbeszerzlsi Hat6s6got, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos elj6r6s jogalapjdnak alkalmazhat6sfugilt igazol6
dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s mfiszaki-technikai saj6tossdg fenn6tl6sa, valamint
kizilr6Iagos jogok v6delme miatt kizilr6lag egy meghat6rozott gazdasfug;t szercpl6vel, az
Indra Navia AS (Hagalokkveien 26,1383 Asker, Norv6gia) aj6nlattev6vel kothet6 meg.

Ajdnlatk6r6 bemutatta, hogy a beszerz€s tdrgya egy m6r megl6v6 6s j6l bev6lt rendszer
tov6bbfejlesztEse, mely az elmflt 10 6vben kifejlesztett szoftverre 6s a hozz6 tartoz6
hardverekre 6piil, annak funkcionalit6sAt v6ve alapul.

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy az Indra Navia AS a NOVA 9000 A-SMGCS rendszerre
vonatkoz6 kiz6r6lagos joggal rendelkezik. Ajenlatk6r6 bemutatta tov6bb6, hogy a NOVA
9000 A-SMGCS szoftver megfelel6 mfikod6sdhez a gyilrt6 saj6t maga biztositla a
hardverelemeket is, mivel csak igy tudja biztositani a rendszer iizemk6pess6g6t, megfelel6
miikod6s6t 6s iizernbiztonsdgSt. Aj6nlatk6r6 a beszerezni kiv6nt hardverelemek
vonatkoz6sdban el6adta, hogy egyr6szr6l a fejleszt6si folyamat sor6n az adoft reptil6t6ri
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ig€nyeknek megfelel6 hardveres konfigurilci6 kertil 6ssze6llit6sraagyilrt6 6ltal6s a szoftver
az (gy kialakftott hardverplatformra opttmalizdlt m6don ker0l telepit6sre. Ajdnlatk6r6
bemutatta, hogy m6sr6szr6l a rendszer olyan hardverelemeket tartalmaz, melyek
kifejezetten a NOVA 9000 A-SMGCS rendszer szdm6ra v€geznek el el6feldolgoz6si 6s

digitalizill6si feladatokat, tehdt kereskedelmi forgalomban nem kaphat6k.

Ajdnlatk6r6 bemutatta a re6lis alternativa hi6ny6nak igazol6sak6nt, hogy amennyiben a

beszerz€si ig6ny6t nyilt elj6r6s form6j6ban el6gften6 ki a teljes rendszer cser6j6t kellene
v6grehajtania. Aj6nlatk6r6 bemutatta, hogy a teljes rendszer cserdje a jelenlegi becsi.ilt
€rt6khez k6pest tobbszdros kolts6get, jelent6s er6forr6s r6fordit6st, az enged6lyeztet6si
folyamat elhtz6d6s6t 6s a rep0l6sbiztons6g 6tmeneti csokken6s€t eredm6nyezn6.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6, hogy
Aj6nlatk6r6 r€sz€re nem ldtezik m6s, re6lis alternativa beszerz$si ig6ny6nek kiel6gft6s6re,
valamint, hogy a verseny hidnya nem annak k6vetkezm6nye, hogy Aj6nlatk6r6 a

kdzbeszerz€s tflrgyilt a versenyt indokolatlanul sziikit6 m6don hatdrozta meg.

AKozbeszerzflsiHat6s6g Elntike a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks€ges vizsg6latokat elv9gezte,
a vizsgillata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6s
jogalapj6nak megalap ozottsdga meg6llapithat6.

Jelen dontest a Kozbeszerz€si Hat6s6g Eln6ke a Kozbeszerz1si Hat6s6g honlapj6n is
kdzz€teszi a Kbt. 103. S (4) bekezdds6nek megfelel6en.

Budapest, 2019. februlr 21..
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