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A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kbt. 103. S (4) bekezO6se alapj6n megSltapitja , hogy MAV

Magyor Allomvosuto* Zrt. (a tovdbbiakban: Aj6nlatk6r6) mint al5ntatk616 6lrat ,ETH tipusti
hidroulikus vdgdnyldk olkotrdszeK' t5rgyban inditott

h i rd et m 6 ny n 6 I kii I i td rgyo ld sos e li d rd s j og o la pi o m eg o lo p ozott.

lndoko16s

Ai6ntatk6r6 2017. szeptember 12. napi6n a Kbt. 103. S (1) bet<ezO6se atapl5n t6j6koztatta a
K6zbeszerz6si Hat6s5got, hogy a kdzszolgSttat6k kozbeszerz6seire vonatkoz6 saj6tos
kdzbeszerz6si szab6tyokr6l s2616 307/2015. (X.ZZ.1 Korm.rendelet (a tov6bbiakban: 307/?015.
Korm.rendelet) 15. S (1) bekezd6s c) pontja alapjdn hirdetm6ny n6lkulitdrgyat6sos etj6r5st indit

,,ETH t ipu s ti h i d ro u I i k u s vd g 6 nyl6 k o lkat r6sze k" td rgyba n.

Aj6nlatk616 a r6sz6re 2017. szeptember 20. napj5n megktjtd6tt hi5nyp6tl5si felsz6lft6st kovet6en
a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en tSl6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got, valamint
csatolta a hirdetm6ny n6tkrjli tSrgya15sos etjd16s jogatapl5nak atkalmazhat6sdg6t igazol6
dokumentumokat.

Aj5ntatk616 a hiSnyp6ttds6ban igazotta, hogy a szerz6d6s kiz516tagos logok v6delme miatt
kizdr6tag egy meghat5rozott gazdas5gi szerepl6vel, az ai6nl,all6tetre felhivott UNGAREX Sp.K.,
(40-663 Katowice, ul. Bazant6w 1.) (a tovSUniakban: Ai5nlattev6), mint a beszerzend6 eszkdz6k
kizS 16 ta gos m a gya ro rsz5 g i f orga I m a z6i6v al kot het6 m e g.

A307/2015. Korm.rendelet 15.5 (1) bekezd6s c) pontia szerinti hirdetm6ny n6tkutitdrgyatSsos
etj6r6s alkalmaz6sSt az alapozza meg, hogy az ETH tfpus0 v5g5nyf6keket csak az ehhez a

tipushoz gydrtott alkatr6szek fethaszndl5sSvat lehet uzemeltetni. Tekintettel arra, hogy a sz6ban
forg6 eszkoz6k kop6alkatr6szek, azok be6pit6se n6kritdzhetetlen a biztons5gos kozleked6s
biztosit6sa szempontj5b6t.
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A feten kozbeszerzes tdrgy5t k6pez6 ETH-11026 tipus0 elektrohidraulikus v6g5nyf6k kiz5r6tagos
gydrt6ja a PHU RAMATECH-INSTAL S.C.

Az ETH-11026 tipus0 elektrohidrautikus v596nyf6k atkatr6szei semmilyen m5s gy5rt6 6ttal
forgalmazott v6g5nyf6k alkatr6szeivel nem csere kompatibitisak, s6t a gy5rt6 m5s tipus0
v5gdnyf6keinek alkaf6szeivel sem.

A v5gdnyf6kek mind szerkezeti elemeikben, mind
kozeg vonatkoz5sdban ett6r6ek, azok alkatr6szei
gydrt6 k0tonb6z6 gener5ci6s v6gdnyf6kei sem
alkat6szekke[.

vez6r[6si etveikben, valamint a m0kodtet6
egym6ssat nem kompatibitisek, s6t adott
minden esetben Uzemeltethet6k azonos

A PHU RAMATECH-INSTAL S.C c6g term6k6nek kiz6r6lagos forgalmazdsi jogSt a magyar piacon az
Aj6nlattev6 c69nek Stadta.

Megdttapithat6, hogy Aj6ntatk616 16sz6re nem l6tezik mds, redtis alternativa beszerz6si
ig6ny6nek kiet6git6s6re, a verseny hiSnya nem annak kdvetkezm6nye, hogy Ajdnlatk6r6 a

kozbeszerz6s t5rgySt a versenyt indokolatlanut sz0kft6 m6don hatdrozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kbt.

vizsg6lata sor5n meg6tlapitotta, hogy
megalapozotts5ga meg6ttapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g
a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelet6en.

Budapest, 20L7 . szeptem ber 25.

189. S-a atapj5n a sztiks6ges vizsgSlatokat elv6gezte, a

a hirdetm6ny n6tkuti tdrgyat6sos elj6r6s logatapl6nak

Elnoke a Kozbeszerz6si Hat6s5g hontapl5n is kozz6teszi

Rig6 Csobo Boldzs
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