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Ddnt6s
hirdetm4ny nLlkiili tdrgy al6s o s elj drdsr6l

A Kozbeszerz1siHat6s6g Eln6ke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapjdn meg6llapiqa, hogy a
HungaroControl Zrt. mint ajdnlatk6r6 (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal,,Frequentis
t6mo gatds i szeru6 d€s 2019 -2027" ttn gyb an inditott

hir il etm4ny nLlkiili t 6rW al 6 s o s eli dr ds i o galap i a meg al ap o z o tt.

lndokolds

Ajdnlatk6r6 2018. okt6ber 30. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tlj€koztatta a
Kozbeszerzlsi Hat6s6got, hogy a kozszolg6ltat6k kozbeszerz€seire vonatkoz6 sajdtos
kozbeszerzlsiszab6lyokr6l s2616307/2015. (X.27.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm.
rendelet) 15. S (1) bekezd6s c) pontja alapj6n hirdetmdny n6lkiili tdrgyalfsos eljdr6s
keret6ben ,,Frequentis tdmogntdsi szerz1dds 2019-2021" tdrgy(tkozbeszerzlsi elj6r6st inditott.

Aj6nlatk6r6 - a r€sz€re megkiildott hi6nyp6tl6si felhiv6st kdvet6en - a Kbt. 103. S (1)
bekezd6s6nek megfelel6en tilj€koztatta a Kozbeszerzlsi Hat6s6got, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6lkiili tdrgyalfusos elj6r6s jogalapj6nak alkalmazhat6s6g6t igazol6
dokumenfumokat.

Aj6nlatk6r6 eI6adta, hogy 2007 6ta a Frequentis AG. 6ltal gyfurtott hangkommunikdci6s 6s
hangrogzit6 rendszert, vflszrendszert, valamint a Frequentis AG. kep-6s hangro gzit6
berendezdseit hasznalia. A Frequentis rendszer egy egyedi rendszer, amely megfetetO
m(kod6s6hez kizar 6lag a gy 6rt6 k6pes szoftveres t6mogat6st nyrijtani.

Aj6nlatk6r6n6l a Frequentis rendszer biztosltla a l6giforgalmi irfunyitfus fold-f61d 6s fotd-
leveg6 kapcsolat6t, valamint a ldgiforgalmi ir6nyitds ki.ilonboz6 egys€gei, a l6giforgalmi
ir6nyit6k, illetve al€gij6rrniivek szem6lyzeteiis ezen kereszttil kommunik6lnak egymissal.

Ajdnlatk6r6 bemutatta azokat a miiszaki-technikai sajdtoss6gokat, amelyek miatt kiz6r6lag
az aiflnlatt6telre felhivott gazdasilgi szerepl6 k6pes aszerz6d€s teljesftds6re. Ennek kor€ben
ismertette, hory a l6giforgalmi ir6nyit6k 6ttal folytatott f6ld-f6ld 6s f6ldJeveg6
kommunik6ci6j6nak hat6s6gi hangrogzit6s6t szint6n a Frequentis AG DIVOS hangrOgzit6
rendszere v6gzi. Ezen hilmen6en Ajdnlatk6r6nek az 57 /201,6. (XIL22) NFM rendelet SA. S
(3) bekezd6s6nek 6rtelm6ben adatrogzit€sikotelezetts6ge vary melyet a DIVOS rendszerrel
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egytittrnfikddve, a Frequentis AG 6ltal gyirrtott Controller Working Position recordinggal
k6pes megval6sitani. A jelenleg iizemel6 hangkommunik6ci6s 6s hangr6gzit6 berendez6sek
szoftvereit a Frequentis AG c6gfejlesztette ki, illetve telepitette,iW aszoftver t6mogat6s6ra
csak a Frequentis AG k6pes 6s jogosult. A hangkommunik6ci6s 6s hangrogzitf
berendez6sek hardverelemeinek tulnyorn6 r6sz6t szintEn a Frequentis AG gy6rt:1a, a teljes
rendszer integr6l6s6t szint6n 6k vflgzk, 7W a rendszerre vonatkoz6 hardver garanci6t 6s

javitilst kiz6r6lag 6k tudnak biztositani. L€giforgalmi ir6nyit6sban haszn6latos
hangkommunik6ci6s rendszert csak kev6s gyilrt6 / besziilit6 gy6rt, amelyeknek sajflt,
kifejlesztett szoftverei 6s hardverelemei nem cserekompatibilisek egymdssal.

Fentiekb6l, valamint a rendelkez€sre bocs6tott iratokb6l meg6llapfthat6, hogy Aidnlatk6r6
rilszilre nem l€tezik m6s, reilis alternativabeszerzflsi ig6ny6nek kiel6glt6s6re, valamint,
hogy a verseny hiinya nem annak k0vetkeznrilnye, hogy Ajinlatk6r6 a kilzbeszerzOs

tir6yAt a versenyt indokolatlanul szfikitf m6don hatirozta meg.

A KozbeszerzlsiHat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6gesvizsg6latokat elvdgezte,

a vizsgiiata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetmCny n6lkiili tlrgyal1sos eljdr6s
jogalapj6nak megalapo zotts6ga meg6llapithat6.

]elen dontest a Kdzbeszerzlsi Hat6s6g Eln0ke a K6zbeszerz€si Hat6s6g honlapj6n is
kozzlteszi a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. november L2.
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