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hiriletuteny ndlkiili tdrgy aldsos elj drdsrdl

A Kdzbeszerzflsi Hat6s6g ELrOke a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tOrv6ny (a
tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapjdn megdllapitia,hogy a Paks II. Atomerdmfr.Zrt.,
mint ajdnlatk6r6 (a tovdbbiakban: Ajdnlatk6r6) dltal ,,Az ij atomerfimfiai blokkak technologiai
sztm6lyzttinek oktatdsdt aegz6 instruktorflllomdny kipzEs" t1tgyabaninditott

hirdetur&ry nAlkilli tdwahrtsos eli 6rds i ogalapi a megala?ozott.

Indokolds

Aj6nlatk6r6 akilzszolgdltat6k kbzbeszerz6seire vonatkoz6 saidtos kozbeszerz1siszabillyokr6l
sz6t6 307 /2015. (X.27.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Korm. rendelet) 17. S Q\ bekezddse
alapjdn tAj5koztatta a Kdzbeszeru1si Hat6sdgot, hogy 2019. augusztus 27. nap16n a Korm.
rendelet 15. S (1) bekezd6s6nek c) pontja alapj6n hirdehndny n6lkiili tdrgyaldsos eljdrdst
indltott ,,Az ij atomerfimiloibloklcok technolryini szem4lyret4nek oktatdsdt otgz6 instruktordllomdny
k4pz4se" tArgyban, valamint csatolta a hirdehndny n6lktili t6rgyal6sos eljdrds jogalapj6nak
alkalmazh at6#g6t igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta,hogy a szuzfid€s mfrszaki-technikai sajdtossdgok miatt kiztu6lag egy
meghatdrozoft gazdas6gi szereplfvel, az ajdnlatt6telre felldvott MVM Paksi Atomer6m{i Zrt.-
vel kdthet6 meg.

Ajdnlatk6r6 et6adta, hogy a nukledris l6tesihn€nyek nukledris biztons6gi kovetelm6nyeir6l6s
az ezzel6sszefiigg6 hat6sdgi tev6kenys6 916l sz6l6 118 / 2011,. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint
az enged6lyes gondoskodik a biztonsdgos iizemeltet6shez sziiks6ges 6s e16gs6ges ilzemeltet6
szem€lyzet rendelkez€sre 6ll6sdr6l. A biztonsdg szempontjdb6l meghatdroz6 munkakdrdk
betdlt6se nukledris biztonsdgi hat6sdgi jogositv6nyhoz kiit6tt. A nukleilris biztons6gi hat6sdgi
jogositvdny megszerz&€hez nukledris biztonsdgi hat6sdgi jogosit6 vizsgiltkell tenni, melynek
az enged€lyes dltal elk6szitett szab6lyozds6t a nukle6ris biztons6g hat6sdg hagyla j6v6.
Ajdnlatk6r6 tAj0koztatott, hogy az tljonnan l6tesitend6 atomer6m{ivi blokkok iizemeltet6s66rt
6s karbantart6s66rt felel6s technol6giai szem€lyzet elm6leti betanit6 k6pz6s6t Aj6nlatk6r6 sajdt
oktat6 szem6lyzete f.ogSa elv6gezri. Az oktat6k felk6szit6se k6tl6pcs6s k1pz€si form6ban
val6sul lneg, az et6k6pz€sre Magyarorszilgon, a betanit6 k6pzesre Oroszorszilgban keriil sor.

Jelen eljdrds sor6n az el6k6pz6s megval6sit6sdra keriil sor.

Aj6nlatk€r6 tdjdkoztatds szerint az el6k6pz6s elmdleti 6s gyakorlati oktatdsdhoz sziiksdges
tapasztalattal, k6pz&i prograrnmal 6s infrastrukturAlis felszerelts6ggel ktzilr6lag az MVM
Paksi Atomer6m{i Zrt. rendelkezik. A gyakorlati betanit6 k6pzflshez elengedhetetlen legaldbb
L darab inaktiv, val6s 16pt6k{l reaktor (szoftveres kdrnyezetben megval6sul6 szimuldci6 nem
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elegend6), amellyel csak az aj6nlatt6telre felhivott gazdasil$szercplf rendelkezik. Az elm6leti
kdpz€st a gyakorlatban is el kell vlgezri az emlitett legmagasabb szint(t, a val6s iizemi 6s

karbantart6si kdrtilm6nyeket legjobban szimul6l6 oktat6 kdmyezetben, IW a sziiks6ges
oktat6i kapacit6st is csak az ajtu'lattfitelre felhivott gazdasflgS, szerepl6 tudja biztosttani.

A redlis altemafiva kor6ben Aj6nlatk€r6 - fentieken t61 - el6adta, hogy nem jelent re6lis
alternafivdt mds, akilr az Eur6pai Uni6ban letelepedett gazdas6$ szerepl6vel tort6n6
szerz6d€skdt€s sem, tekintettel arra, hogy ktzilrdlag Franciaorszdgban van olyan
oktat6k6zpon! amely megfelel6 lehebre, azonban az r1i paksi atomer6m{1vi blokkok nem a
Franciaorsz.ilgban alkalmazott technol6gi6val keriilnek kialaktt6sra, hanem az orosz WER
technol6gi6jfr blokkok keriilnek be6pit6sre. Emellett, egy val6s l6pt6ktr reaktor makett
meg6plt6se ardnytalan anyagl kiilts6gekkel i6ma.

Fentiekre tekintettel valamint a rendelkezdsre bocsdtott iratokb6l megdllapfthat6, hogy
Ajdnlatker6 r€sz$re nem l€tezik mds, re6lis altemafiva beszerz1si ig€ny6nek kiel6glt6s€re,
valaminL hogy a verseny hidnya nem annak kovetkezm6nye, hogy Aj6nlatk6r6 akilzbeszerzfls
tfirgyilt a versenyt indokolatlanul sziikj;tO m6don hatSrozta meg.

A Kozbeszerz$siHat6sdg Etrdke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat elv6gezte, a

vizsgillata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetrn6ny ndlkiili tdrgyaldsos eljdrds jogalapj6nak
megalapozotts6ga meg6llaplthat6.

Jelen d6nt6st a K6zbeszerzflsi Hat6sdg Etrdke a K6zbeszeru€si Hat6sdg honlapj6n is
kdzzfiteszia 103. $ (4) bekezd€s€nek megfelel6en.

Budapest, 2019. szeptember 2.

a K6zb eszerzilsi Hat6sig eln0ke
nev6ben 6s negbizdsdb6l:

f 6osztdlwe zet6, kiadmAny oz6
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