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Ddnt*s
hirdetmtny n0lkiili tdrgy al6s o s elj 6rdsr6l

A Kozbeszerz1si Hat6s6g Elndke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapl\a, hogy a
HungaroControl Zrt. mint aj6nlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal ,,Raytheon
radarberendezEsek primer 6s szekunder rendszereinek timogat6s a" tirgyban indftott

hir d etm4ny n 4lkiili t 6rglt alds o s eli 6r ds i o g al apj a meg alap o z o tt.

Inilokolds

Aj6nlatk6r6 2018. jflius 9. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezddse alapjdn t6j6koztatta a
Kozbeszerz€si Hat6s6got, hogy a kozszolg6ltat6k kozbeszerz6seire vonatkoz6 saj6tos
kdzbeszerzflsi szabftlyokr6l sz6l6 307 / 2015. (X.27.\ Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Korm.
rendelet) 15. S (1) bekezd6s c) pontja alapjdn hirdetm6ny nElktili t6rgyal6sos elj6r6s
keret6ben ,,Raytheon railarberendezisek pimer 6s szekunder rendszereinek tdmogatdsa" tirgyi
kO zbes zer z6si elj6r 6st inditott.

Aj6nlatk€r6 - a r1sz1re megktiLldott hi6nyp6tl6si felh(v6st kdvet6en - a Kbt. 103. S (1)
bekezd€s6nek megfelel6en tfij€koztatta a Kozbeszerz€si Hat6sdgof valamint csatolta a
hirdetm6ny n6lkiili ttugyalilsos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6s6gdt igazol6
dokumentumokat-

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s miiszaki-technikai saj6toss6g fenn6116sa, valamint
kizdr6lagos jogok v6delme miatt kizdr6Iag egy meghatdrozott gazdasilgi szerepl6vel, a
Raytheon Systems Limited (Kao One, Kao Park, Harlow, Essex CM17 9NA, United
Kingdom) mint aj6nlattev6vel kothet6 meg.

Ajdnlatk6r6 el6adta, hogy a ptisp6klad6nyi valamint k6rishegyi telephely6n a Raytheon
System Limited (a tov6bbiakban: ajdnlatt6telre felhivott gazdasdgi szerepl6) eltal
kifejlesztett,Iegy6rtott 6s telepftett primer 6s szekunder tdvolkorzeti radarberendez6sek
Ozemelnek. Aj6nlatk6r6 a radarberendez6sek beszerzlse 6rdek6ben 2005. jrilius 7. napjdn
kdt6tt szerz6d6st az ajilnlatt6telre felhivott gazdasdgS szerepl6vel. Mindk€t telephelyen
ASR-23SS tipusri primer, valamint European Mode-S ffpusrl szekunder berendezEs keri.ilt
telepitdsre. Ajdntatk€rf tilj1koztatfusa szerint a radarberendez6sek komplex fe16pit6s6b61
fakad6 jelent6s pfinzngyi 6s hum6n rdfordit6s miatt a gy6rt6k csak olyan korldtozott
tartalmd dokumentdci6t biztositanak az alkalrnaz6 r€sz6re, mely csak tizemeltet6i
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felhaszn6l6st tesz lehet6v6. Meghib6sod6s esetfin az alkalmaz6 csak a gy6rt6hoz trtd
mfiszaki segits6g6rt fordulni, melynek el6felt6tele a t6mogatisi szerz6d6s megl6te.

Aj6nlatk6r6 bemutatta, hogy a radarberendezEsek kritikus jellege, 6s a repiil6sbiztons6g
szavatol6sa miatt Aj6nlatk6r6nek biztositani kell a rendszer eg6sz€nek miikod6s6t, iW
miiszaki-technikai saj6toss6gok fenn6ll6sa miatt a t6mogatdsi szerz6d6s nem bonthat6
ktilon elemekre, a feladat komplexitfusilb6l fakad6an azt csak a radarberendez€sek eredeti
gy 6rt6ja k6pes teljesiteni.

Ajdnlatk6r6 igazolta,hogy a szerz6dfisszer(i teljesit6s€hez sziks1ges technikai inform6ci6k
tekintetdben - a HC-2005-3M szitrrr: alapszerz6d6s, valamint a gy6rt6 nyilatkozata szerinl
- az ajAnlatt6telre felhivott gazdasilgi szerepll kizAr6lagos joggal rendelkezik, az mls
gazdasilgi szerepll rlsz€re nem keriilt 6tad1sra.

Aj6nlatk6r6 tdj€koztat6sa alapj6n a kizilr6lagos jog 6ltal v6dett technikai inform6ci6k,
valamint a rendszer eg6sz6nek komplexit6s6b6l fakad6 miiszaki-technikai saj6toss6gok

miatt a t6mogat6si szerz6d6s megkot6sdnek egyetlen alternativ6ja csak a teljes rendszer
cser6je lenne, mely sem m{iszaki, sem gazdasAgossdgi szempontb6l nem lenne indokolt.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez€sre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6, hogy
AjSnlatk€r6 r€szlre nem ldtezik mds, re6lis alternativabeszerz€si ig6ny6nek kiel6git6s6re,
valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kovetkezm6nye, hogy Aj6nlatk6r6 a

kdzbeszerz€st6rgydt a versenyt indokolatlanul sz{1kit6 m6don hatfuozta meg.

A KozbeszerzlsiHat6sdg Elnoke a Kbt. 189. S-a alapjfuna sztiks6ges vizsg6latokat elv6gezte,

a vizsgillata sor6n megdllap(totta, hogy a hirdetm6ny n6lktili ttugyalilsos elj6rds

jogalapj6nak megalapo zoftsdga megdllapithat6.

Jelen d6nt6st a Kozbeszerzlsi Hat6s6g Eln6ke a Kozbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is

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

Budapest, 2018. jrllius 23.
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