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hirdetmEny nElkiili tdrgyol6sos eljdrdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke o kozbeszerzdsekrdl sz6l6 2015. dvi CXLlll. torvdny (a

tov6bbiakban: Kbt.) 103. 6 (4) bekezddse alapiln meg6ltapitja, hogy a Budapest Airport Budapest
Liszt Ferenc Nemzetkdzi RepUt6t6r Uzemeltell Zrr. (a tovdbbiat<ban: Aj6nlatk6r6) ,,A Liszt
Ferenc Nemzetk6zi Repiil6t6r 13L 6s 31L ir6ny6 mfiszeres lesz5llit6 rendszer6nek
telepit6se 6s Uzembe helyez6si ll. iitem" tdrgyban indftott

h i rd et m 6 ny n 6 kA Ii td rgyo 16 sos e li d rd s i oo o la pi o m e g a lo p ozott.

lndokoltis

AiSntatk6r6 2017. szeptember 26. napjin o Kbt. 103. S (1) Oefezadse atapjSn t5j6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy a kozszolg6ttat6k kdzbeszerz6seire vonatkoz6 sajdtos
kozbeszerz6siszab5[yokr61sz6t6 307/20t5.(X.27.) Korm. rendelet 15. S (2) bekezd6s a) pontja
alapl6n hirdetm6ny n61k0li tdrgyal5sos eljdr5st indit ,,A Liszt Ferenc Nemzetkdzi RepUt6t6r 131
6s 31L ir6nyt mfiszeres tesz5ttit6 rendszer6nek tetepit6se 6s iizembe helyez6si ll. iitem"
t6rgyban.

Aj5ntatk6r6 a r6sz6re 2017. szeptember 29. napjSn megkrjldott hi6nyp6ttSsi fethiv5st kovet6en a
Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfetel6en t5l6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sSgot, vatamint
csatolta a hirdetm6ny n6lktili tdrgyalSsos elj5rSs jogatapjSnak alkatmazhat6sSg6t igazot6
dokumentumokat.

AiSntatk616 et6adta, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Reptjt6t6r t6gij6rm0vel tort6n6
m0szeres megkozetit6s6hez k6t fut6pritya n6gy megkozelft6si irilnyhoz biztosit megfete16
pontoss6gri 6s megbizhat6s5g0 r6di6leteket. A m0szeres teszdltit6 rendszer (lLS) egy
repul6sbiztonsSgitag kiemelt rendszer, logszabdtyok rdgzitik a rendszer fet6pit6s6vel, a f ut6pdtya
ellenkez6 v6geire telepitett rendszerek egyOttm0kod6s6vet, az egytjttmfikdd6 rendszerek
feltigyetet6vel 6s vez6rl6s6vet kapcsolatos elvSr6sokat 6s kovetelm6nyeket. A Budapest Airport
Zrt.201S-ben kezdte meg teszStlit6 rendsze16nek korszer0sit6s6t. 2016-ban a jelen etl5r6sban is
ajdntatt6telre felhivott Thales Electronic System GmbH etv6gezte a k6t f6 megkozetit6si ir6ny6t
szotgd16 m0szeres lesz6ttit6 rendsze16nek cse1616t 6s annak itteszt6s6t a megt6v6 rendszerhez.
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A korszer0sit6s fotytat5sak6nt kiv6nja Ajdntatk6r6 megval6sitani a m5sik k6t f6 megk6zetit6si

i16ny6t szotgSt6 m0szeres lesz5ttft6 rendsze16nek cser6i6t.

Al5nlatk616 et6adta, hogy az egy fut6p5ty6hoz tartoz6 vatamennyi tesz5tlit6 berendez6shez

kapcsot6d6 16szegys6gnek egy nagy rendszer 16szek6nt, kozos vez6rl6ssel, reteszett

StkapcsolSssat kelt m0k6dnie. A jetentegi,2015-ben beiltesztett Thates gy6rtm5nyt6t ett6r6 ILS

beszerz6se 6s telepit6se inkompatibilit5si probt6m5kat okozna, a rep016t6r teszSltit6

rendszereinek m0kod6s6t nem tehetne egymSshoz reteszelni, az inkompatibitis eszkdzdk

k6zbeiktatSs a,igy a nem szabvSnyos m0szaki megotd6sok kif elteszt6se megbizhatattan m0kod6st

6s repUl6sbiztons6gi probl6m6kat eredm6nyezne. Ezen t0t AiSntatk6r6 bemutatta az eszk|zok
m6sikkattort6n6 hetyettesit6s6nek iizembe hetyez6si 6s karbantartSsi neh6zs6geit, igy p6td6utaz

ett616 gy5rt6k egyes term6keihez kapcsot6d6an kuton atkatr6sz k6sztetet szUks6ges biztositani,

ami jetent6s tobbtetkotts6geket eredm6nyezne, valamint azt, hogy jeten esetben a ,tobb fetel6s

egy m0szaki rendszerben' etv nem atkatmazhat6, mivel az a hibaelh5rft6s idei6nek

megnoveked6s6t eredm6nyezn' 6s a rep0l6t6r rjzemfolytonossSg6t hdtrSltatn5.

Fentiekb6t, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6t meg5ltapithat6, hogy t6rgyi
6rubeszerz6s c6lia a kor5bban beszerzett dotog b6vit6se, a kor6bbi nyertes ai5nlattev6nek

m5sikkal tort6n6 hetyettesit6se azzal. a k6vetkezm6nnyel j6rna, hogy m0szaki-technikai
szempontb6t elt616 6s nem itteszked6 dotgokat kellene beszerezni.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. S-a alapj5n a sz0ks6ges vizsgSlatokat elv6gezte, a

vizsgdlata sor5n meg5ttapitotta. hogy a hirdetm6ny n6tk0ti t6rgyat6sos etiSr5s iogatapi5nak
megatapozottsdga meg6tlapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kdzbeszerz6si Hat6s6g hontapiSn is k6zz6teszi a

103. S (a) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2017. okt6ber 9.
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