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Diint6s

hiriletmeny ndlkiili tdrgy al6s o s elj drdsr6l

A K6zbeszerzflsi Hat6s6g Eln6ke aklzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. t6rv6ny
(a tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (a) bekezd6se alapjdn megdllap(tla, hogy a pro-M
Professzionilis Mobilridi6 Zrt., mint aj6nlatk6r6 (a tovabbiakban: AjanhtkerO)
,,Kiizponti hangrogzit6 6s dokumentil6 rendszer (AR) tizemeltet6s timogatisi 6s
hibaiavitis timogatisi feladatainak ellitisa a Pro-M Zrt.-n61" tfurgy6baninditott

Indokolis

Aj6nlatk6r6 2079. februdr 26. mpjen a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n ttjlkoztatta a
Kozbeszerzflsi Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s6nek C) pontja alapjdn
hirdetmEny n6lkiiti ttugyalfusos eljdrdst indit,,Kdzponti hangrlgzitlei dokumettatO
rendszer (AR) tizemeltet€s t6mogatdsi 6s hibajavft6s t6mogatasifeladatainak elldt6sa
a Pro-M Zrt.-n61" tdrgyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s€nek megfelel6en tdj6koztatta a K}zbeszerzfusi
Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lktili tfurgyalesos eljtuds jogalapj6nak
alkalmazha t6sdgdt igazol6 dokumentumokat.

El6zmdnykent rtigzitend6, hogy Aj6nlatk6r6 2019. janu6r 1.6. napjln a Kbt. 103. S (1)
bekezd6se alapjdn taj€koztafta a Kdzbeszerzlsi Hat6s6got, h"gy a Kbt. 9g. s a2i
bekezd6s6nek c) pontja alapj6n hirdetm6ny n6lkiili -tdrgyaldsos 

elj6r6st injii
,,K0zponti hangr}gzit6 6s dokument6l6 rendszer (AR) iizemeltet6s tamogatdsi 6s
hibajavitds t6mogatdsi feladatainak elldtdsa a Pro-M Zrt.-n€|" taryybai (eljer6s
azonosit6: EKR000002132019), mely etjdrds a Kbt. Kbt. 75.S (1) bekezdei b) ponqa"ut
megfelel6en eredm6nytelen lett, mivel az eljArfusban kiz6r6lag 6rv6nytelen aj6nlatot
nyijtottak be.

lelen eljdrds sordn Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos jog miatt
kizfu6lag egy meghatdrozott gazdasdg;t szerepl6vel, az ajdnlattetilre-felhivott
HUNGAROCOM Hiraddstechnikai Kft.-vel (711t Budapesf Petzvll!6zsef utca 52.)
kothet6 meg.

1026 Budapest, Riad6 u. 5. ' 1525 Pf. 166. ' Tel.: +36 1, 882 85 00 . kapcsolat@kt.hu . www.kozbeszerzes.hu



AzEgys€ges Digitdlis R6di6rendszer (a tov6bbiakban: EDR) ki6pit6s6r6l a1031./ 2003.

(IV. 9.) Korm. hatinozat rendelkezett. A kormdnyzati c6hi h6l6zatokr6l sz6l6
346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendelet) 3. S (3) bekezd6se
szerint az EDR vonatkoz6s6ban a korm6nyzati c6hi hfrkozl€si szolg6ltat6 a Pro-M
Prof esszion6lis Mob ilr 6di6 Zrt.

A Pro-M Zrt. 2007. okt6ber 19. napjiln keretszerz6ddst kotott a HUNGAROCOM
Hirad6stechnikai Kft.-vel egy geo-redund6ns 6s titkositott adatt6rol6sri kdzponti
hangrogzit6 6s dokument6l6 rendszer kialakit6s6ra, amely tov6bbfejleszt6se
eredmdnyek6nt l6trejott a Kozponti hangrdgzit6 6s dokument6l6 rendszer (a

tov6bbiakban: AR).

Az EDR rendszerben megval6sitott AR rendszer feladata a kommunik6ci6
felhaszn6l6-specifikusan titkositott t6ro16sa, tov6bb6 a jogosults6gok szerinti
kozvetlen hozzdf€rls biztosit6sa az EDR felhaszn6l6k szfumilra. Az adathozzilf1r1s
h6rom kulcsa koztil az egyikkel a HUNGAROCOM Hirad6stechnikai Zrt.
fejleszt6kdnt rendelkezik, a m6sodik kulccsal a rendszer felhaszndl6i rendelkeznek
kiz6r6lagsaj6t adataik tekintetEben, a harmadik kulcsot pedig a Pro-M Professzion6lis

Mobilr6di 6 Zrt. szolg6Itat6k6nt birtokolja.

A fent hivatkozoft. szerz6d6s, valamint a HUNGAROCOM Hiraddstechnikai Kft.
nyilatkozata alapj6n az AR rendszer 6ltal haszn6lt titkositdsi algoritmusra vonatkoz6
adatok a v6llalkozfus izleti titk6t k6pzik. Ezen adatok n6lkiil az AR rendszer

i.izemeltet6s t6mogat6si €s hibajavitdsi feladatai nem v6gezhet6k el.

Aj6nlatkdr 6 igazolta, hogy a szerz6d€skizitr6lagos jogok v6delme miatt kizfit6Iagegy
meghat6rozott gazdasilgi szerepl6vel, az aj6nlatt6telre felhivott HUNGAROCOM
Hirad6stechnikai Kft.-vel kothet6 meg.

M6s kozponti hangrogzitl 6s dokument6l6 rendszer hasznilatttra tort6n6 6t6ll6s -
tekintettel Aj6nlatker6n6l miikod6 rendszer kialakit6s6nak €s az eddigi r6fordit6sok

kolts6g6re is - jelent6s anyagi teherrel j6rna Aj6nlatk6r6 szilmAra,igy atdrgyi elj6r6son

kivi.il jelenleg Aj6nlatk€r6 r€sz€re nem l6tezik m6s, re6lis alternativa beszetzflsi

ig6ny6nek kiel6git6s6re.

A fentiekb6l meg6llapithat6, hogy a verseny hi6nya nem annak kovetkezrn1nye, hogy

Aj6nlatk6r6 a kdzbeszerzes 6rgy6t a versenyt indokolatlanul sz{7kit6 m6don

hat6rozta meg.

A Kozbes zerz€si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat

elv1gezte, a vizsgillata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n€lki.ili t6rgyal6sos

elj6r6s jogalapj6nak megalapozotts6ga meg6llapithat6.
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a!_

felen d6nt€st a Kiizbeszerz€si Hat6sdg Eln6ke aKilzfuz,eru€si Hat6sdg honlapjSn is
kilzz€tesna 103. $ (a) bekezdds6nek megfelel6en.

Budapest, 2019. mircius 4.

a Kbzbes"Etztui Hat6ef g eln0ke
nev€ben 6s megblz6s6b6l:

ttusztAlyveznt0,kiadm6nyoz6
p.h.
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dr.Xugler Tibor
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