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DAnt6s
hiriletm4ny nilkiili tdrgy al6s o s eli 61 6sr6l

A Kozbeszerzlsi Hat6s6g Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n megdllap(Ea,hogy a

HungaroControl Zrt. mint ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj6nlatk6rq ekaI,,ODS Toolbox
timogatis ANSI-ANSIII" t6rgyban inditott

hiriletmdnlt n4lkiili tdrw aldsos eli drds i ogalapi a megalapozott.

Inilokolds

Aj6nlatk6r6 2078. okt6ber 15. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n t6j6koztatta a

Kozbeszerzlsi Hat6s6got, hogy a k1zszolg6ltat6k kdzbeszerz1seire vonatkoz6 saj6tos

kdzbeszerzlsiszabillyokr6l s2616307 /2075. (X.27.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Korm.

rendelet) 15. S (1) bekezd6s c) pontja alapjdn hirdetmdny n6lkiili tdrgyalilsos elj6r6s

keret6ben ,,ODS Toolbox tarnogatds ANSI-ANSIII" tilrgyikozbeszerz1si eljdrdst inditott.

Aj6nlatk6r6 - a r€sz€re megkiilddtt hi6nyp6tl6si felhivdst kovet6en - a Kbt. 103. S (1)

bekezd6s6nek megfelel6en t6j6koztatta a Ki.zbeszerzflsi Hat6s6got, valamint csatolta a

hirdetm6ny n6lkiili t6rgyal6sos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6s6g6t igazol6

dokumenfumokat.

Aj6nlatk6r 6 el6adta, hogy a magyar lCgiforgalmi ir6nyit6k a MATIAS rendszer segits6g6vel

szervezik hazdr:fr- 16gi ktizlekedds6t. Abeszerz1s t6rgydtk6pezf ODS Toolbox a MATIAS
rendszer fejleszt6k6rnyezete, mely a MATIAS rendszer r€sz6tk6pezi.

AjAntatk6r6 a megl€v6 ODS Toolbox rendszerkomponenshez kivdn szoftver verzi6k6vet6st

beszerezni. A szoftverkdvet6s biztositdsan6lktil nem garantdlhat6 egy meghib6sod6s eset6n

a MATIAS rendszer megfelel6 miik0d6se, amely a teljes rendszer hasznillatftt 6s ezdltal
Aj6nlatk6r6 alaptev6kenys6gdnek ell6t6sdt vesz6ly eztetr -

Aj6nlatk6r6 bemutatta azokat a szerz6i jogi rendelkez6seket, amelyekre tekintettel m6s

gazdasfug; szerepl6 nem k6rhet6 fel aj6nlatt6tebe. lgazolta tov6bb6, hogy a MATIAS
rendszer folyamatos 6s biztons6gos mtlk6d6s6hez mindenkEppen sziiksdg van az ODS

Toolbox rendelkezlsre 6lL6s6ra. Az ODS Toolbox azonban kiz6r6lag a gyart6t6l 6s

kiz6r6lagos forgalmaz6t6l, az ajAnlatt€telre felhivott Harris Orthogon Gmbh-tOl lehetsdges.
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Aj6nlatk6r6 mindezeket az aj6nlatt6telre felhivott gazdasfugi szercpl1 kizar6lagoss6gi
nyilatkozat6val meger6sitette.

Fentiekb6l, valamint a rendelkezdsre bocs6tott iratokb6l megdllapithat6, hogy Ai6nlatk6r6
rflsz0te nem l6tezik m6s, reilis alternativabeszerz1si ig6ny6nek kiel6git6s6re, valamint,
hogy a verseny hiAnya nem annak k0vetkezmlnye, hogy Aj6nlatk6r6 akrrzbeszetz1s
t6rgyilt a versenyt indokolatlanul szfikitf m6don hatlroztameg.

AKdzbeszerz1siHat6sdg Elnoke a Kbt.189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat elv1gezte,a vizsg6l,ata sordn meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny r,Ztttiti lergyalasor u];a"a,
jogalapjdnakmegalapozottsfugamegdllapithat6.

felen dont6st a Kdzbeszerz€si Hat6sdg Elnoke a Kdzbeszerz€si Hat6sdg honlapjdn is
kozzfiteszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest 2078. okt6ber 29.
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