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Diintds
hirdetmdny nllkiili t 6rgy alds o s elj drdsr 6l

A K6zbeszerz1si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapjdn meg6llapf\a, hogy a
HungaroControl Zrt. mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) ekal,,T\MR r6di6k
cser6ie" t6rgyban inditott

hiriletmhny ndlkiili tdw al6s o s eli drds i o galapi a megalap o z ott.

Indokolds

Aj6nlatk6r6 2018. jtllius 6. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn t6jEkoztatta a
Kozbeszerz1si Hat6sdgot, hogy a kozszolg6ltat6k kdzbeszerz6seire vonatkoz6 saj6tos
kozbeszerz€si szabftlyokr6l sz6l6 307 / 2015. (X. 27.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm.
rendelet) 15. S (2) bekezd6s a) pontja alapjfun hirdetmdny n6lkiili tdrgyal6sos elj6r6s
keret6ben,,TWR rddi6k cserdje" tdr gyi kdzbeszerz€si ehjtu 6st inditott.

Aj6nlatk6r6 - a r€sz€re megkrildott hi6nyp6tl6si felhiv6st kovet6en - a Kbt. 103. S (1)
bekezd6sdnek megfelel6en tdj1koztatta a Kdzbeszerzlsi Hat6s6got, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6lktili t6rgyal6sos eljdrds jogalapj6nak alkalmazhat6sdgilt igazol6
dokumenfumokat.

Ajdnlatk6r6 el6adta, hogy kordbban nyilt eljdr6s folytatott le ATM rddi6rendszer
beszerz€se, iizembe helyez6se tdrgyban (a hirdetm6ny KE. 11103/2011. sz6mon jelent meg
a 2011/57. szdm(t Kozbeszerz6si Ertesft6ben). A nyilt elj6rds nyertes aj6nlattev6j6vel a
Jotron A.S t6rsas6ggal207'1,. szeptember 7. napj6n kotott szerz6d1st, melyet rendelkez6sre
bocs6tott. A rendelkez1sre 6116 iratok 6rtelm6ben aj6nlatk6r6 a kovetkez6 term6keket
rendelte meg: 42 db VHF s6vri transceiver, 6 db UHF s6vri transceiver, 2 db VHF-UHF sdvri
transceiver (Last Resort), 7+I tartal6k VHF s6vri anterna (24 sug6rz6 elem), kfubelezve,
vill6mv6delmi eszk6zdkkel ell6tva, sziiks6ges antennakdfi szifu6kkel, 1, db UHF sdvri
antenna (3+ltartal6k sugArz6 elem), k6belezve, villdmv6delmi eszkozokkel elldtva, a
sziiksdges antennakoriszifu1lckel,2dbVHF-UHF s6vri antenna(4sugfurz6 elem), kfubelezve,
vill6mv6delmi eszk6zokkel elI66ra, a sziiks6ges hangolhat6 antennakori sz(lrlkkel, az
elhelyez6shez sztiks6ges rack szekr6nyek, akkumul6torok 6s tolt6k6sztil6k, t6vfeltigyeleti
rendszer specifik6lt elemei k6t adott helyre telepitve, a rendszer miikod6s€hez sztiks6ges
k6belez6s, tartal6k berendez6sek 6s elemek, a telepit6shez 6s a szereldshez szi.iksdges
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seg6danyagok, alkalmazott szoftverek 6s licencek, dokument6ci6k, k€pz6sek, telepit6s 6s

tizembe helyezEs.

Aj6nlatk6r6 bemutatta, hogy a kor6bban beszerzett eszkozok r6szbeni cser6j6t kiv6nja
vCgrehajtani. A jelenlegi beszerz€s sordn sz6llit6sra keri.il6 eszkozok: 24 db VHF s6vri
transceiver, 1 db VHF-UHF s6vri transceiver (LAST RESORT),4 db kezel6egys€g a LAST
RESORT r6.di6hoz, 2 db helyi UIIS a kezel6 egys6gekhez (SMT 1500 I), 4 db VHF s6vrl
ad6berendez€s, ldb ICU egys6g, 1db VHF s6vri h6rom sugfuz6elemes stacked antenna
(Telsa T01130401), 8db VHF s6vri antenna (Amphenol-faybeam 7500118), 11 antenn6hoz
tartoz6 k6belez€s, villdmv6delmi eszkozokkel ell6tva, a sztiks6ges antennakori sziir6lckel,
az elhelyez6shez szi.iks€ges rack szekr6nyek (4db r6di6s rack), 2k€szlet akkumul6tor €s

tolt6k6sztil6k a LAST RESORT rddi6 r€szlre (ELTEK SRB 30), RCMS licensz L db, arendszer
miikodds6hez szi.iks6ges k6belez6s, tartal6k berendez6sek 6s elemek, az antenn6k
felszerel6sdhez szi.iks6ges tart6elemek, kabelt6lc6k, atelepitEshez 6s a szerel6shez sziiks6ges
segddanyagok, alkalmazott szoftverek 6s licencek, dokument6ci6k, klpz€s, telepit6s 6s

tizembe helyez6s.

Aj6nlatk6r6 r1szletezte azokat a technikai nehdzs€geket €s kock6zatokat, amely a kor6bbi
nyertes aj6nlattev6nek mdsikkal t6rt6n6 helyettesit€se eset6n megval6sulna. El6adta, hogy
az eryes gydrt6k term6kei egym6ssal nem helyettesfthet6k, tov6bb6 bemutatta a kor6bban
beszerzett tdvfeliigyeleti rendszer ellelhetleniil6s6nek vesz6ly6t 6s a repi.il6sbiztons6gi
kockdzatokat is abban az esetben, ha mds gyfirt6 6ltalszilllitott egym6ssal nem kompatibilis
rendszerek eredm6nyek6nt nem egys6ges r6di6rendszer kertilne kialakit6sra.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hory a kor6bban beszerzett TWR r6di6k r6szbeni kicser6l6se 6s

b6v(t6se sor6n a kordbbi nyertes ajdnlattev6nek m6sikkal tort6n6 helyettesit1se azzal a

kovetkezm6nnyel j6rna, hogy miiszaki-technikai szempontb6l elt6r6 6s nem illeszked6
dolgokat kellene beszerezni vagy az ilyen beszerz€s ar6nytalan mtiszaki-technikai
neh6zs6get eredmdnyezne a miikodtet€sben 6s a fenntartdsban.

A KdzbeszerzlsiHat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat elv1gezte,
a vizsgdlata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6s
jogalapjilnak megalapozotts6ga meg6llapfthat6.

|elen dont6st a K6zbeszerzlsi Hat6s6g Elnoke a Kozbeszerz1si Hat6s6g honlapj6n is

kozz1teszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.
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