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Ddnt6s

hiriletm0ny nAlkiili tdrgy alds o s elj 6rdsr6l

A K0zbeszerz€si Hat6s6g Elndke aklzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. t0rv6ny
(a tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapjdn meg6llapftja, hogy a
HungaroControl Zrl., mint ajdnlatk€r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) dltal ,,Matias a
la carte szoftver tllmogatds 2020_ism" tdrgyban inditott

hirdetmenv ndlkiili tdw aldsos eli 6rds i ogalapi a megalapozott.

Indokolds

Aj6nlatk6r62020. febru6r 25.napjfina Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6sei alapjdn tdj€koztatta
a Kdzbeszerzflsi Hat6s6got hogy a kdzszolg6ltat6k kdzbeszerz6seire vonatkoz6
sajdtos kdzbeszerz€si szabdlyokr6l sz6l6 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a
tov6bbiakban: Kr.) 15. S (1) bekezdds c) pontja alapj6n hirdetm6ny n6lki,ili tdrgyalSsos
elj6r6st indft,,Matias a la carte szoftver t6mogat6s 2020_ism" tilrgyban.

Aj6nlatk6r6 - hrfinyp6tldsi felhfv6st k0vet6en - a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6seinek
megfelel6en tdjdkoztatta a K0zbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetmdny
ndlktili t6rgyalSsos elj6r6s jogalapjenak alkalmazhat6silgfitigazol6 dokumentumokat.

Ajdnlatker6 igazolta, hogy a szerz1d€skizfir6lagos jogok v6delme miatt kiztu6lag egy
meghat6rozoft gazdas6$ szerepl6vel, az ajdnlatt6telre fellrivott Thales Las France
SA9val k0thet6 meg.

Ajdnlatk6r6 1995. szeptember 28-6n szerzldilst k6ttttt a Magyar L6giforgalmi
Ir6nyftdsi Rendszer (Magyar Automated and Integrated Air Tr#fic Control System,
MATIAS) ki6pit6s6re 6s kifejleszt6sdre, amelynek speci6lisan a magyarorszilgs
viszonyokra szabott eredm6nye 6s 6les tizembedllit6sa 2005 december6ben tOrt€nt
meg. A MATIAS szoftverrel kapcsolatos m6dosft6si (frissit6si) jogosultsdg az
aj6nlattdtelre fell"rivoft gazdasflgi szerepl6 jelen hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos eljdrAs
megkezdCsdnek napjdn hatdlyos nyilatkozata 6s az t995. szeptember 28-dn k0t0tt
szeru6dfls alapj6n kizAr6lagaz ajilnlatt6telre felhivott gazdasAgp szerepl6t illeti meg.

Jelen beszerz€s tfirgydt k1pez1 modulokhoz kapcsol6d6 feladatok ell6t6sa csak az
aj6nlattdtelre fellrivoft gazdasdgi szerepl6 birtok6ban l6v6 fon6sk6d ismeretdn alapul6
szaktud6s 6s rendszerismeret alapjdn biztosithat6.
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Az Aj6nlatk6r6 szirmilra nem l6tezik re6lis alternativa a szoftvert6mogat6s mds
gazdasdgS szercpl6t6l tOrt6n6 megrendel6s6re, mert a beszerzfls tlrgya szerinti
feladatok megval6sftilsa, a rendszer b6rmif6le vSlloztalflsa csak a kizilr6lagos jog
jogosultja, a Thales Las France SAS dltal 6rhet6k el. Mindezek mellett Aj6nlatk6r6
t6j6koztat6sa szerint egy teljesen r1j rendszer ki6pit6se jelent6s kiad6sokkal j6rna,
mik6zben a Rendszer folyamatos mfikdd6se a l6giforgalmi ir6nyit6s szempongeb6l
elengedhetetlen.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez€sre bocs6tott iratokb6l meg6llapfthat6,
hogy Aj6nlatk6r6 r1sz€re nem l€tezik m6s, re61is alternatfva beszerzflsi ig6ny6nek
kiel6git6s€re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kdvetkezm6nye, hogy
Aj6nlatk6r6 a kdzbeszerz€stilrgyilta versenyt indokolatlanul sztikit6 m6don hatArozta
meg.

A Kdzbeszerz€si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat
elv1gezte, a vizsgillata sor6n megAllapftotta, hogy a hirdetm6ny nElkiili t6rgyal6sos
eljdrds jogalapidnak megalapo zoftsilga meg6llapithat6.

|elen dtrnt6st a Kdzbeszeru€si Hat6s6g Eln0ke az Elektronikus Kozbeszerz€si
Rendszerben 6s a Kdzbeszerz6si Hat6sdg honlapj 6n is k6zz6teszi.

Budapest 2020. mdrcius 1.0.

a Ktizbeszerzflsi Hat6sig elniike
nevdben 6s megbfz6s6b6l:

^ Dr. Kugler Tibor
f 6 o sztilly v ezet6, kiadm6nyoz6


		2020-03-10T13:15:58+0100
	Dr. Kugler Tibor




