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Diint6s
hiriletmeny nAlkfili tdrgy alds o s elj 6r,rtsr6 I

A Kdzbeszerz1si Hat6sdg Eln0ke a Kbt. 103. S (4) bekezddse alapj6n meg6llapitla,hogy a
HungaroControl Zrt. mint ajdnlatkdr6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatkdrq ekaI,,ANS III dfp
recording rendszerb6vitEs rT"[nfR" tdrgyban indftott

hirdetmdn!, ndlktili tdw alfusos eli 6rds i ogalapi a megalapo zott.

IndokolLrts

Ajdnlatk6r6 2019. okt6ber 17. napjfun a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn tajlkoztatta a
Kdzbeszerz€si Hat6silgot, hogy a k1zszolg6ltat6k kozbeszerz€seire vonatkoz6 sajdtos
kozbeszerz€siszabillyokr6l s2616307/2075. (X.27.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Korm.
rendelet) 15. S (1) bekezdEs c) pontja alapjdn hirdetm6ny n6lkiili ttugyaldsos elj6r6s
keret€ben ,,ANS Ill g/VP recording rendsznrbfiaitds rTWR" tirgyi k1zbeszerz€si eli6r6st
indftott.

Aj6nlatk6r6 - a rflsz€re megkiild6tt hidnyp6tldsi felhfvdst kovet6en - a Kbt. 103. S (1)
bekezd€s6nek megfelel6en tfuj1koztatta a Kdzbeszerzlsi Hat6s6got, valamint csatolta a
hirdetm6ny nElkiili t6rgyaldsos elj6rds jogalapjdnak alkalmazhat6s6g6t igazol6
dokumenfumokat.

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s miiszaki-technikai saj6toss6g fenn6ll6sa, valamint
kiz6r6lagos jogok v6delme miatt kizSrc,lag egy meghatdrozott gazdasd$ szerepl6vel, a
Frequentis AG (Innovation Strasse L., Vienna, Austria) ajdnlattev6vel kdthet6 meg.

Aj6nlatk€r6 bemutatta, hogy a beszerz1s tfurgya eW mdr megl6v6 6s j6l bevdlt
hangkommunik6ci6s 6s hangr6gzit6 rendszer kib6vit€se az Aj6nlatk6r6 egyik
k6nyszerhelyzetr 6s 61es l6giforgalmi tfunyfit6 k6zpontjdban (ANS III) bevezetend6 Remote
Toronyban.

El6zm€nykent Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a DIVOS rendszer beszerzflsfire, kifejleszt€s€re
2008-ban kotdtt szeru6d€st az ajilrlatt6telre felhivott gazdasfugS szerepl6vel, majd a jelen
beszerzfls tArgydt k€pez6 CWP recording alaprendszer kifejleszt6s6re - az Aj6nlatk6r6
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egyedi ig6nyeinek megfelel6en - 2013-ban hirdetm6ny n61kiili t6rgyal6sos elj6r6s

eredmEnyek6nt keri.ilt sor.

Milszaki-technikai saj6toss6gk6nt az Aj6nlatk6r6 bemutatta, hogy a tegttglgaty

ir6nyit6sban haszn6lalos haigkommunik6ci6s rendszert csak kev6s gyfurt6 allit el6'

amelyeknek sajtft, kifejlesztett szoftverei 6s hardverelemei nem cserekompatibilisek

egym6ssal. A jelen elj6r6ssal erintett, osszetett l6giforgalmi hangtommunik6ci6s rendszer

b6vit6se, m6s gy6rt6 hasonl6 term6k6vel va16 pOttatu mtlszaki kompatibilitasi probl6m6i

miatt r,"- 
^"g-o1dhat6, 

ez€ttreptil6sbiztons6gi kock6zatot jelenthet'

Aj6nlatk6r6 bemutatta a re6lis alternativa hi6ny6nak igazol6sak€nt, hogy a telies

hangkommunik6ci6s rendszer cser6je jelent6s tttbbletktiltseget jelentene'

Fentiekre tekintettel, valamint a renderkez6sre bocsdtott iratokb6l meg6llapi hlr6r hggy

Aj6nlatk6r 6 r€sz1renem l6tezik m6s, re6lis alternativa beszerz€si ig6ny6nek kiel6$t6s6re,

valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kovetkezm6nye, hogy Aj6nlatk6r6 a

k'zbeszerz€s tlrgyilt a versenyt indokolatlanul sziikit6 m6don hatitozta meg'

AK6zbeszerz6siHat6s6g Ernoke a Kbt. 1g9. s-a arapj6n a sztiks6ges vizsg6latokat elv6gezte,

a vizsgAlata sor6n meg6llapitotta, hogy a hiidetmeny n61k01i t1tgyal1sos elj6r6s

j ogalapjanak megalapozotts6ga meg6llapfthat6'

Jelen dont6st a Kozbeszerz€si Hat6s6g Elnoke_ a Kozbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is

kozz€tesziaKbt.103.s(4)bekezd6s€nekmegfelel6en.

Budapest, 2019. okt6ber 31.

a Ktizbeszerz6si Hat6s6g elniike

nev6ben €s rnegbiz6s6b 6l:.
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