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Ddnt6s
hirdetmdny n6kAfi tdrgyoldsos etjdr6sr6l

A Kozbeszerz6si Hat6sSg Etnoke o kozbeszerz^sekrflt sz6l6 2018. ivi CXLtil. t6n/6ny (a
tovdbbiakban: Kbt.) 103. 6 (4) bekezddse atapj6n megdllapitja, hogy a HungaroContnol Zt1.. (a
tovSbbiakban: Aj6ntatk6r6), mint ajdntatk6r6 dltal a ,,l,lATlAS A [a carte ZOl7" t5rgyban inditott
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AiSntatk6r6 2017. okt6ber 19. napidn a Kbt.103. S (1) bekezo6se alapj5n t5j6koztatta a
Kdzbeszerz6si Hat6sdgot, hogy o kilzszolgdttot6k kdzbeszerzdseire vonotkoz6 sojdtos
kdzbeszerzdsi szabdlyokrfil sz6l6 90712015. (X.ZZ.) Korm. rendelet (a tov6Obia*ban: Korm.
rendelet) 15.5 (1) bekezdds c) pontjo atapj6n hirdetm6ny n6tkrili t5rgyatdsos eljdrdst indit
,,MATIAS A [a carte 2017" t5rgyban.

Aj6ntatk616 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfelel6en tdj6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6sdgot,
valamint csatolta a hirdetm6ny n6lkrili tSrgyat5sos etj6r5s jogatapj6nak alkalmazhat6s6gSt igazol6
dokumentumokat.

Aj5nlatk6r6 igazotta, hogy a szerz6d6s kizdr6tagos iogok v6delme miatt kizdr6tag egy
megha_t6rozott gazdasSgi szerepl6vel, az aj6ntatl6te[rJtetnivon Thales Air Systems SAS-et
k6thet6 meg. AiSnlatk6r6 igazolta az ajdtnlatt6telre felhivott gazdasdgi .zrrepi6 kizdr6lagos
jog6nak fenn5tt6sdt a beszerz6s tdrgya tekintet6ben

Ajdntatk6r6 el6adta, hogy. a MATTAS t6giforgatmi irdnyit5si rendszer (a tovdbbiakban: Rendszer)
nem tizemethet gydrtoi tdmogatSs n6tkut, ez6rt a tdmogat6si szerz6d6s megkot6se szuks6ges
AiSnlatk616 kdzszotgdltatSsi tev6kenys6g6nek zavartalan ettdt5sdhoz. A Kozblszerz6si Hat6idg
elnoke r6sz6re megktltdott dokumentumok tartatma szerint a Rendszer kifejleszt6s6t a Thates Air
Systems SAS, illetve joget6djei v6gezt6k. Aj5ntatk616 igazolta, hogy a Rendszer szerz6i jogaivat az
aj6ntatt6telre felhivott.gazdas6gi szerepl6 rendetkezik, tovSOOd a beszerz6s tdrgydt- k6pez6
szoftverhez kapcsot6d6 valamennyi szellemi tulajdonjog - bele6rtve a Rendszeren v6grehajtott
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m6dositdshoz ftz6d6 jogok - az aj5ntatt6tetre fethivott gazdas5gi szerep[6 kiz516tagos

tutaldon5ban 5ttnak.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendetkez6sre bocs5tott iratokb6t meg5ttapithat6, hogy

Ai6ntatk6r6 r6sz6re nem t6tezik m5s, re6lis alternaliva beszerz6si ig6ny6nek

kiel6git6s6re, valamint, hogy a verseny hi6nya nem annak kiivetkezm6nye, hogy

Ai5ntltf6r6 a k6zbeszerz6s ?rgy6t a versenyt indokotatlanul szfikit6 m6don hat6rozta

meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj5n a szUks6ges vizsg6latokat elv6gezte, a

vizsg6tata sor5n megSllapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tktrti tSrgyat6sos eti6rSs iogatapiSnak

megalapozotts5ga meg5tlapfthat6.

Jeten d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s5g hontapj6n is kozz6teszi a

Kbt. 103. S (4) bet<ezd6s6nek megfetet6en.

Budapest, 2017. november 6.
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