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DiintAs

hiriletmeny ndlkiili tdrgy al6s o s elj 6rdsr6l

A Kdzbeszerz€si Hat6s6g Eln0ke akozbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torveny
(a tov6bbiakban: Kbt.) 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg6llapf\a, hogy a Honv6delmi
Miniszt6rium V6delemgazdasigi Hivatala mint ajdnlatk6r6 (a tov6bbiakban:
Aj6nlatker6) ,,24 k6szlet helikopter-fed€lzeti EDR berendez6s beszerz1se"
tlrgydban inditott

Aj6nlatk6r6 2018. december 20. napj6n a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapjdn t6j6koztatta
a Kdzbeszerzdsi Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6sdnek c)-pontja alapj6n
hirdetm6ny n6lkiili tdrgyaldsos eljdr6st indtt ,,24 keszlet helikopter-iedelze6 ibR
berendez6 s beszer z€se" tlr gyb art.

Ajdnlatk6r6 a r1szfire megktilddtt hi6nyp6tl6si felhiv6st k6vet6en a Kbt. 103. S (1)
bekezd6s6nek megfelel6en t6j6koztatta a Kozbeszerz€si Hat6sdgot, valamint csatolta
a_ hirdetm€ny n6lkiili ttugyalilsos eljdrds jogalapjenak alkalmazhat6s6g6t igazol6
dokumentumokat.

Aj6nlatk6r6 igazolta, hogy a szerzfrdls kizdr6lagos jog miatt kiz6r6Iag eW
meghat6ro zoft gazdas6$ szerepl6vel, az ajdnlaftfitelrefelh(vott pro-M Professzion6lis
Mobilrddi6 zrt.-vel (1107 Budapesf sz6vau. 3-5.) k0thet6 meg.

A kormdnyzatt c6h1 h6l6zatokr6l sz6l6 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a
tovdbbiakban: Korm. rendelet) 3. S (3) bekezd6se szerint az egys1ges digitelis
r6di6tdvkdzl6 rcndszet (a tov6bbiakban: EDR) vonatkozfusilban a kormanvzatr c6ltt
lrfrkozl6si szolgartat6 a Pro-M Professzion6lis Mob ih 6di6 zrt.

A Korm. rendelet 16. S-6nak (3) bekezd6se alapj6n a csatlakozott felhaszndl6k eltal
bel€ptetni kfv6nt r6di6termin6lok, v6gponti berendez6sek, v6gk6sziil6kek
haszndlat6hoz sztiks6ges licenc beszerzlse kizfur6lag a korm6nyzan c€1;6 hirktizl6si
szolgdltat6n keresztiil t6rt6nhet.

hirdetm6ny n6lktili tirgyal6eos eljtuis j ogalapja megalapozott.

Indokol6s
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A hivatkozoft jogszabillyi rendelkez6sek, valamint aj6nlatk6r6 tdj€koztat6sa alapjAn
meg6llapfthat6, hogy a megrendelni kiv6nt term€keket jogszab6lyon alapul6
kizilr6lagos jog v6di, ez6rt aj6nlatk6r6 abeszerz€si ig1ny6nek kiel6git6se 6rdek6ben
csak az aj6nlatt6telre felhfvott gazdas6gi szerepl6t hfvhatja fel aj6nlatt6telre.

A Korm. rendelet 12. g (2) bekezd6se alapj6n a 3. mell6kletben meghat6rozolt
felhaszn6l6k - a 3. mell6klet II. t6bl6zat 2. pont 2.1. alpontj6ba tartoz6k kiv6tel6vel -
kotelesek a digit6lis r6di6h6l6zat ritj6n kiel€gfthet6 k6szenl6ti, illetve
katasztr6fav6delmi, katasztr6faelh6rit6si c6hi elektronikus hirkdzl6si ig6nyeiket EDR
szolg6ltat6sk6nt a korm6nyzati c6l: hirkozl€si szolg6ltat6t6l ig6nybe venni.

Aj6nlatk6r6 a Korm. rendelet 3. melldklete szerinti felhaszn6l6nak min6stil.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez€sre bocsdtott iratokb6l megdllapithat6,
hogy Aj6nlatk6r6 rlszlre nem ldtezik m6s, re6lis alternativa beszerz€si ig6ny6nek

kiel6git6s6re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kovetkezm€nye, hogy

Ajdnlatk6r6 a klzbeszerz€s t6rgy6t a versenyt indokolatlanul szilkit6 m6don

hatdrozta meg.

A Kozbeszerz€si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sziiks6ges vizsg6latokat

elv€gezte, a vizsgilata sor5,n meg6llapitotta, hogy a hirdetmdny n6lktili t6rgyal6sos

eljdr6s jogalapjilnak megalapozotts6ga meg6llapithat6.

jelen dontest aKdzbeszerz€si Hat6s6g Elnoke aKozbeszerzlsi Hat6s6g honlapj6n is

kozz€teszi a 103. $ (4) bekezd6sdnek megfelel6en.

-/-"'
Budapest, 2018. janutu 9.
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