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Döntés
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásról
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 103. § (4) bekezdése alapján megállapítja, hogy a
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, mint ajánlatkérő (a továbbiakban:
Ajánlatkérő) által „EDR eszközök a kapcsolódó szolgáltatásokkal” tárgyban indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.
Indokolás
Ajánlatkérő 2020. augusztus 26. napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta a
Közbeszerzési Hatóságot, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárást indít „EDR eszközök a kapcsolódó szolgáltatásokkal” tárgyban.
Ajánlatkérő a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfelelően – hiánypótlást követően tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat.
A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése szerint az egységes digitális
rádiótávközlő rendszer (a továbbiakban: EDR) vonatkozásában a kormányzati célú
hírközlési szolgáltató a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.
Ajánlatkérő igazolta, hogy a Korm. rendelet 3. melléklete II. táblázata 2. pont 2.1. alpontja
hatálya alá tartozó, miniszteri jóváhagyás, illetve külön megállapodás alapján csatlakozó
egyedi finanszírozású EDR felhasználónak minősül.
A hivatkozott jogszabályi rendelkezések, valamint ajánlatkérő tájékoztatása alapján
megállapítható, hogy a megrendelni kívánt termékeket, szolgáltatásokat jogszabályon
alapuló kizárólagos jog védi, ezért ajánlatkérő a beszerzési igényének kielégítése
érdekében csak az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt hívhatja fel ajánlattételre.
Ajánlatkérő igazolta, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy
meghatározott gazdasági szereplővel, az ajánlattételre felhívott Pro-M Professzionális
Mobilrádió Zrt. -vel köthető meg.
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Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkezésre bocsátott iratokból megállapítható, hogy
Ajánlatkérő részére nem létezik más, reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére,
valamint, hogy a verseny hiánya nem annak következménye, hogy Ajánlatkérő a
közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozta meg.
A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat
elvégezte, a vizsgálata során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás jogalapjának megalapozottsága megállapítható.
Jelen döntést a Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Közbeszerzési Hatóság honlapján is
közzéteszi a Kbt. 103. § (4) bekezdésének megfelelően.
Budapest, 2020. szeptember 4.
A kiadmányozási jog a Közbeszerzési Hatóság Szervezeti és
Működési Szabályzatán alapul.
a Közbeszerzési Hatóság elnöke
nevében:
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