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A Kdzbeszerz6si Hat6s6g Etndke a kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015.6vi CXL|lt. t1n/6ny (a tov5bbiakban: Kbt.)
103. 9 0) bekezddse alapiln meg6llapitja, hogy a BKV Zrt. (a tov5bbiakban: Aj6nlatk6r6) mint aidnlatk6r6 6ttat
,,EDR orsz6gos h6l6zat b6vit6se - r6di6s lefedens6g tervez6se 6s ki6pit6se az M3 mer6vonal alag0ti
6s 6llom6si r6szein" t5rgyban inditott

hirdetmdny ndlkUli tdrgyalilsos eljdros iogolaojo megolooozott.

lndokoltis

Aj6nlatk6r6 2017. november 9. naplSn a Kbt. 103. I (1) bekezddse atapy5n t6i6koztatta a KOzbeszerz6si
Hat6sSgot, hogy Kbt. 98. I (2) bekezddsdnek c) pontjo alapl6n hirdetm6ny n6tkrjli t5rgyat6sos eljSrdst indit
,,EDR orsz6gos hdl6zat b6vit6se - r6di6s lefedens6g tervez6se 6s ki6pir6se az l.l3 metr6vonal alagfti
6s 6llom6si r6szein" t6rgyban.

Ai6nlatk6r6 a r6sz6re 2017. novemb er t7. napi{n megkrjtdott hi6nyp6ttdsi felhiv6st kovet6en a Kbt. 103. S (1)

bekezd6s6nek megfelel6en t5i6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6s6got, vatamint csatotta a hirdetm6ny n6tk0ti
t6rgyal5sos eli6r6s jogatapl6nak alkatmazhat6s5g5t igazo16 dokumentumokat.

Ai6ntatk6r6 hi5nyp6tl6s6ban el6adta, hogy az 0rsz6gos T0zv6delmi Szab6lyzatr6t sz6l6S4/20L4. (Xl. b.) BM

rendelet (a tovdbbiakban: 0TSZ) 85. S ittetve 201. S szerint aj6ntatk6r6nek biztositania kett az esetleges
k5relh6rit5s sor6n az egyrittm0k6d6 szervek r5di6forgatmazSsilnak felt6teleit, tov6bb5 fenn kell tartania a
16di6 t6vkozt6si rendszertekintet6ben az uzemszerii 5llapotot.

A kormSnyzatic6l[ h6t6zatokr6t s2616 34612010. (X|1.28.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Rendelet) 3. S-
6nak (1) bekezd6se atapj6n korm5nyzati c6t0 hirk6zt6si tev6kenys6get kiz5r6lag kijetOlt szolg6ttat6k
v6gezhetnek. A iogszab5ty 1. me116ktete szerint az egys6ges digit5lis r5di6t6vkoz16 rendszer (a tov5bbiakban:
EDR) e Rendetet hat6lya at6 esik. A Rendetet 3. 5-5nak (3) bekezd6se szerint az EDR vonatkoz6s6ban a
korm6nyzati c6hi hirkozt6si szotg6ltat6 az aj5ntatt6telre felhivott gazdas5gi szerepl6. A Rendelet 6. S-5nak
6rtetm6ben a szolg5ltat6 kiziir6tagos log atapj6n l5tja et a hii6zat tervez6s6t, l6tesit6s6t, fenntart6s5t,
m0kodtet6s6t, valamint uzemeletet6s6t. A hivatkozott iogszab6lyi rendelkez6sek, vatamint al5ntatk6r6
t5i6koztat5sa alapi{n meg5tlapithat6, hogy a megrendetni kivSnt szotg5ttat6st logszab6lyon alapul6
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kiz5r6tagos iog vtidi, ez6rt ai5ntatk6r6 a beszerz6si ig6ny6nek kiet6git6se 6rdek6ben csak az ai5ntatt6tetre

fethivott gazdas6gi szerepl6t hivhatia fet aj5nlatt6tetre.

Aj6ntark6r6 igazolra, hogy a szerz6d6s kiz6r6lagos iogok v6delme miatt kiz6r6lag egy meghat6rozott

gazdasdgi szerepl6vel, az aj6ntatt6tetre fethivott Pro-M Professziondtis Mobitr5di6 Zrt. -vet k6thel6 meg.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendetkez6sre bocs5tott iratokb6t meg5llapithat6, hogy Ai6nlatk6ri
r6ez6re nem l6tezik m5s, re6lis alternativa beezerz6si ig6ny6nek kiel6git6s6re, valamint, hogy a

ve6eny hi6nya nem annak kiivetkezm6nye, hogy AjSnlatk6r6 a k6zbeezerz6s t6rgy6t a vercenyt

indokolatlanul sz6kit6 m6don hat6rozta meg.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Elnoke a Kbt. 189. S-a alapjSn a sz0ks6ges vizsgdlatokat elv6gezte. a vizsgSlata

sorSn meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkrjti tSrgyat6sos eti6ras iogatapianak megalapozotts6ga

meg6ttapithat6.

Jeten d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapi6n is kozz6teszi a 103. S (a)

bekezd6s6nek megfetet6en.

Budapest, 2017. november 22.
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