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Diintis
hirdetminy n4lkiili t drgy alds o s elj drdsr1 I

A Kozbeszerzl.si Hat6s6g Elnoke a kozbeszerz6sek 16l sz6l6 2015. 6vi cxLIII. torv6ny (a
toviibbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapjiin megdilapitja, hogy a voldnb :usz zrt,, mint
ajdnlatk6r6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r5) iiltal ,,Integr6lt bel6ptet6 rendszer b6vit6se,,
t6rgyban inditott

Indokolds

Ajdnlatk6r6 2018. jrilius 27. napiln a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n taj6koztatta a
Kcizbeszerz6si Hat6s6got, hogy a kozszolgiiltat6k kozbeszerzlseire vonatkoz6 saidtos
kdzbeszerz9si szab6lyokr61 sz6l6 307 / 20L5. (x.27.) Korm. rendelet 15. S (1) bekezd6s c)
pontia alapf6n hirdetm6ny nelkLili tergyal6sos elj6r6st indit ,,lntegr6lt bel6ptet6 rendszer
b6vit6se" t6rgyban.

Aidnlatk6r6 a hidnyp6tl6si felhfvdst k6vet6en a Kbt. 103. $ (1) bekezd6s6nek megfelel6en
taj6koztatta a Kdzbeszerzlsi Hat6sdgot, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkiili tdrgyaldsos
elj6rds jogalapj6nak alkalmazhat6s6,gitt igazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazorta, hogy ,,Bel6ptet6 rendszerek beszerzlse a vol6nbusz zrt, r6sz6re"
t6rgyban versenyeztet6si eljiirris eredm6nyk6ppen v6llalkoz6ssal vegyes ad6sv6teli
szerz6ddst kotdtt az EAL Hungary Kft.-vel 2016. december 23-6n, amelynek keret6ben az
EAL Hungary Kft.-nek - tiibbek kozott - a bel6ptet6rendszerek ki6pit6s6hez sztiks6ges
eszkrizriket kellett biztositania 6s azok telepit€s6r6l kellett gondoskodnia.

Aj6nlatk6r6 a kizdr6lagos jogok v6delme kor6ben igazolta, hogy kiz6t6lag egy
meghatdrozott gazdas6gi szerepl6vel, az EAL Hungary Kft.-vel k6thet6 meg a szerz6d6s.
Aj6nlatk6r6 igazolta az aj6nlatt6telre felhivott gazdas6gi szerepl6 kiz6r6lagos jogdnak
fenndlldsdt a beszer z6.s tdrgya tekintet6ben.
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Al6nlatk6r6 a m(szaki-technikai sajdtossag kcir6ben e16adta, hogy a jelen beszerz6s

kereteben megrendelni kiv6nt EAL karfdk nem kompatibilisek mds - nem EAL

kArtyaataprl - bel€ptet6 rendszerrel, illetve nem l6tezik mds, EAL k6rty6val kompatibilis

bel6ptet6rendszer, valamint ig azolta,hogy az EAL bel6ptet6rendszer nem komPatibilis m6s

bel6ptet6rendszerrel.

Aj6nlatk6r6 ti\6koztat6sa szerint megvizsgalta annak lehet6s€g6t, hogy m6s gazdas6gi

szerepl6 k€pes lenne-e a szerz6d,6s teljeslt6s6re, azonban arra az eredm€nyre jutott, hogy a

megval6sitand6 b6vit6s mellett a megl6v6 beleptet6rendszer cser6je jelent6s id6, '6s

k6lts€gtdbbletet eredm6nyezne , igy az nernielent szem6ra re61is alternativ6t'

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez6sre bocsdtott iratokb6l meg6llapithat6, hogy

Ai6nlatk6r6 t6sz6re nem letezik mis, re6lis alternatlva beszetze.si ig6ny6nek

kiel6git6s€re, valamint, hogy a verseny hidnya nem annak ktivetkezm6nye' hogy

Aj6nlatk€r6 a kdzbeszerz3s tsrgyAt a versenyt indokolatlanul szfikitfl m6don hati6rozta

meg.

AK1zbeszerzlsi Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. $-a alapj6n a sziJrks5ges vizsg6latokat elv6gezte,

a vizsgSlata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkiili t5rgyal6sos elj6r6s

jogalapj6nak megalapozotts6ga meg6llapithat6.

Jelen dontest a K'zbeszerz1si Hat6s6g Elndke a K'zbeszerzlsi Hat6s6g honlapj6n is

kbzzlteszi a Kbt. 103. $ (4) bekezd€s€nek megfelel6en.

Budapes! 2018. augusztus 16.
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