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D6nt6s
hiriletmEny nelkirli tdrgy al6s o s elj 6rdsr6l

A Kdzbeszerzesi Hat6sdg Elntlke a Kbt. 103. S (4) bekezddse alapjdn meg5llapitja,
hogy a Magyar KilzfttNonprofitzrt.,mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6ntatk6r6)
6lta1,,Ac6l vezet6korht DAK 2019" t6rgyban inditott

hir detmhnlt ndlkiili t dW al 6s o s eli dr ds i o g alapi a meg alap o z o tt.

Indokol6s

Aj6nlatk6r6 2079. jrllius 25. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n t6jdkoztatta a
K0zbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s c) pontja alapj6n hirdetm6ny
n6lktili t6rgyal6sos eljdr6st indit,,Ac6l vezet6korlit DAK 2019" t6rgyban.

Ajdnlatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en t6j6koztatta a Kdzbeszerz1si
Hat6s6got valamint csatolta a hirdetmdny ndlktili ttugyalilsos eljdrds jogalapj6nak
alkalmazh at6 silgilt igazol6 d okumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos jogok v6delme, valamint
mfiszaki-technikai sajdtossdgok miatt kiz1r6lag eW meghat6rozott gazdasilgi
szerepl6vel, az aj6nlatt€telre felfuvott DAK Ac6lszerkezeti Kft.-vel kdthet6 meg.

Aj6ntatk6r6 igazolta, hogy DAK rendszerfi kOztlti vezet6korldt-rendszer a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala 6ltal 229 663 6s 230 097 lajstromsz6mon kiadott
szabadalmi oltalom alatt 6ll, amelynek jogosultja 2015. itilius 30. napjdn szerz6d€st
kotott a DAK Ac6lszerkezeti Kft.-vel, melyre a szabadalmakkal kapcsolatos
valamennyi jogot 6s kotelezetts6get iltruhdzta.

Ajenlatk6r6 bemutatta, hogy a s6riilt vezet6korldtok p6tl6sa kiemelt fontoss6gri
feladata, melyet az orszdgos lcrizutak kezelAsdnek szabdlyozdsdr6l sz6l6 6/1998. (III.11)
KHVM rendelet hatlroz meg r6szletesen.

Ajdnlatk€r6 bemutatta, hogy az 6ItaI kezelt orszdgos kozrlthdl6zaton jelent6s

mennyis6g{1 DAK rendszer{i vezet6korldt tal6lhat6, melyek teljes lecser6l6se,
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kivdlt6sa sz6milra redlis alternativ6t nem jelent tekintettel annak jelent6s

kdlts€gvonzatdra.

Aj6nlatk6r6 bemutatta, hogy a DAK Ac6lszerkezeti Kft. 6ltal gylrtott 6s forgalmazott
ktizrlti ac6l vezet6korl6t-rendszerek egyediek, m6s ismert gy6rt6k 6ltal forgalmazott
rendszerekkel, illetve alkatr6szekkel - az elemek kialakft6s6nak profilja 6s

rogzit6s6nek m6dja miatt - nem kompatibilisek. Aj6nlatk6r6 bemutatta, hogy a m6s

gy6rt6 term6k6nek be6pit6se eset6n az Stmeneti elem alkalmaz1sakor az 6tmeneti
r€sz, illetve annak kdrnyezet6ben a DAK rendszer a vonatkoz6MSZ-EN 1317 sz6mt
eur6pai szabvfuny el6irdsainak va16 megfelel6s6g€t elveszti, illetve az Utiigyi
Mtiszaki El6(r6snak sem felelne meg.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6,
hogy Aj6nlatk6r6 r€sz1re nem l6tezik mds, redlis alternaffva beszerz1si ig6ny6nek
kiel6git6s6re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak k6vetkezmilnye, hogy
Ajdnlatk6r6 a kdzbeszerz€s t6rgy6t a versenyt indokolatlanul sziikit6 m6don
hatilroztameg.

A Kdzbeszerz€si Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsgdlatokat
elvlgezte, avizsgilIata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos
eljilrils jogalapjdnak megalapozoftsilga megdllap(that6.

Jelen d6nt6st aKdzbeszerz1siHat6sdg Elnoke aKdzbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is
kdzz€teszi a Kbt. 103. S (4) bekezdds6nek megfelel6en.

Budapest 2019. jnlius 26.

a K6zb eszerz6si Hat6s 69 elntike
nev6ben €s megbizdsilb6l:

1*!,**:s. ..*...H. k-,Jsi"
dr. Kugler Tibor 4'

f 6 osztilly v ezet6, kiadm6ny oz6
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