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Ddnt6s
hiriletmdny ndlkiili tdrgy alds o s elj 6rdsr6l

A Ktizbeszerz1si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapjdn megSllapitja, hogy
a Magyar Anamvasutak Zirtk0r(ien Miik6d6 R6szv6nytirsasig mint aj6nlatkdr6 (a
tov6bbiakban: Aj6nlatk6r6) 6ltal ,,HSH f6lsoromp6k 6s alkah6szek beszerz€se"
tdrgyban indftott

hirdetmhtlt ndlkiili tdw aldsos eli drds i ogalapi a megalapo zott.

lndokolds

Aj6nlatk6r6 2079. december 16. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tiljflkoztatta a
K6zbeszerz6si Hat6s6got, hogy a kozszolgdltat6k kdzbeszerz6seire vonatkoz6 saj6tos
kozbeszerz€si szabillyokr6l sz6l6 307 /2015 (X.27.) Korm. rendelet 15. S (1) bekezd6s c)
pontja alapjdn hirdetmdny n6lktili tdrgyal6sos eljdrdst indit ,,HSH f6lsoromp6k 6s

alkatr6szek beszer zflse" tAr gyb an.

Aj6nlatk6r6 - a hiSnyp6tl6st k0vet6en - a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en
t6j6koztatta a Kdzbeszerz€si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkiili
t6rgyaldsos elj6r6s jogalapjdnak alkalmazhat6silgiltigazol6 dokumentumokat.

Aj6nlatk€r6 igazolta, hogy a szerzddds kizdr6lagos jogok oddelme miatt kizdr6lag egy
meghat6rozoft gazdasdgi szerepl6vel, az ajdnlatt6telre felhivoit Mfiszer Automatika
Vegyesipart Kereskedelmi 6s Szolgdltatd Kft.-oel kiithetd meg.

Ajdnlatk6r6 bemutatta, hogy a beszerz1s tdrgyilt kfipezl 6llomdsi tipusti f6lsoromp6
berendezdsek 6s alkatr6szek az Ajilnlattev6 6ltal az Aj6nlatk6r6 ig6nyeinek megfelel6en
kifejlesztett f6lsoromp6k 6s alkatr6szek, melyek haszn6lati mintaoltalommal, illetve
hat6s6gi enged6llyel rendelkeznek.

Aj6nlatk6r6 hangsrllyozta, hogy az Aj6nlatk1r6h1z tartoz6 tertileteken tObb, mint 2500

db MA HSH t(pusri elektrohidraulikus f6lsoromp6 tizemel, ez6rt elengedhetetlen, hogy
a biztons6gos iizemeltetdshez megfelel6 alkatr€sszel rendelkezzert. A jelen eljdrds t6rgya
a mdr telepitett soromp6berendez6sekhez kapcsol6d6 alkatr6szekbeszerz6se. A megl6v6
berendez6sek biztons6gos mfktid6s6t csereszabatos alkatr6szekkel lehet biztositani,
ezflrt m6s lehetsdges alternaffv megoldds nem l€tezik, tekintettel ana,hogy mds gy6rt6
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term6ke nem 6pithet6be, mivel mfikod6siik, vez6rl6siik elter6, jelenleg nincs olyan m6s
gyflrt6 6ltal forgalmazott, hat6sdgi enged6llyel rendelkez6 term6k, amellyel t6rgyi
eljdr6sban beszerezni kivdnt soromp6 berendez6sek 6s alkatrdszei kiv6lthat6k lennEnek.

Aj6nlatk6r6 el6adta, hogy a ktilonbdz6 gyilrtfusu- soromp6rendszerek egym6ssal
m{lszakilag, technikailag nem azonosak, IW a ktilOnbtlzO gyilrt6k alkatrEszeinek egy
berendezdsen beltili haszn6lata, illetve egybe6pit6se nem garantilLja a vasft biztons6gos
mtik6d6s6t. A berendez6sek komplex rendszert jelentenek 6s az egyes alkatr6szek mds
gy6rt6 6ltal el66llftott term6kekkel va16 helyettesitEs6t tdbb t6nyez6 is akadSlyozza -
r6szben a hi6nyz6 enged6lyek, r6szben a m(rszaki kompatibilit6s, r6szben pedig a

haszn6lati mintaoltalom.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez€sre bocs6tott iratokb6l megdllapithat6, hogy
Aj6nlatk6r6rflsz6re nem l6tezik mds, re6lis alternativa beszerz1siigdny6nek kiel€g(t6s6re,
valamint hogy a verseny hidnya nem annak kOvetkezm€nye, hogy Ajdnlatk6r6 a
kilzbeszerz1s tilrgyilt a versenyt indokolatlanul sz'iikit6 m6don hatlrozta meg.

A Kozbeszerz1si Hat6sdg Elntike a Kbt. 189. S-a alapj6n a szi.iks6ges vizsgillatokat
elv€gezte, a vizsgillata sor6n megdllapitotta, hogy a hirdetm€ny n6lkiili t6rgyal6sos
elj6r6s jogalapj6nak megalapozotts6ga meg6llapfthat6.

|elen dont6st a Kdzbeszerz1si Hat6s6g Elndke a Kozbeszerzlsi Hat6s6g honlapjdn is
kdzz1teszi a Kbt. 1,03. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2020. januilr 2.
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