
MvM. rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy ajánlatkérő ilyen azonosító
számmal rendelkezik:

AK03208
b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés
szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:

Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont, Kbt. 6. §
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. §-ára:

nettó 235250 EUR
e) annak megjelölését, hogy a kérelem a TED-en történő közzétételt kezdeményezi
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-en, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a
körülményt is:

Kötelező
g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését
kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését:

Ajánlatkérő közbeszerzési dokumentumok ellenőrzését nem kérte, jelen esetben (tájékoztató hirdetmény) nem
releváns

h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:
2017.08.23

i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény
ellenőrzését:

A hirdetmény ellenőrzése kötelező
j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy
mentességre jogosult, ennek közlését:

Ajánlatkérő mentességre nem jogosult.
 

Egyéb közlemény:

Kérelem uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési hirdetmény feladására

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

 

 

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

2014/23/EU irányelv ( )

2014/24/EU irányelv ( )

2014/25/EU irányelv (x)

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek

Hivatalos név:
 HungaroControl Zrt.

Nemzeti azonosítószám:
 AK03208

Postai cím:
 Igló utca 33-35.

Város:
 Budapest

NUTS-kód:
 HU110

Postai irányítószám:
 1185

Ország:
 Magyarország

Kapcsolattartó személy:
 Tákos József

Telefon:
 +36 2934457

E-mail:
 jozsef.takos@hungarocontrol.hu

Fax:
 +36 12934036

Internetcím(ek)
 Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.hungarocontrol.hu

 A felhasználói oldal címe: (URL) www.hungarocontrol.hu
 

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) A beszerzés mennyisége



II.1.1) Elnevezés: Net Briefing Rendszer szolgáltatás Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
 Fő szójegyzék  Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 34962220-6   

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés

 

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés: 2 Net Briefing Rendszer szolgáltatás Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2

 Fő szójegyzék  Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 34962220-6   

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1185 Budapest Igló utca 33-35., HungaroControl Zrt.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában : A 2016 novemberében beszerzett és jelenleg a teszt
üzem előtt álló Internet Briefing 2.0 rendszer továbbfejlesztése a cél, amely már a drón regisztrációs alap funkciókat is
tartalmazza, megfelelve így a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény II. fejezet 9.§-ának. Az Internet Briefing rendszert
a magyar repülő társadalomszívesen használja, a repülési tervek 70-75%-át a statisztikák szerint már ezen a rendszeren
keresztül adják fel. A széleskörű használat javítja a repülésbiztonságot.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 132 - 270728

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 1 Elnevezés: Net Briefing Rendszer szolgáltatás

V.2) Az eljárás eredménye



V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma: 2017/06/21 (nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el ( ) igen (x) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe 1

Hivatalos név:
 R-Sys s.r.o

Nemzeti azonosítószám:
 SK

Postai cím:
 Dúbravská cesta 3.

Város:
 Pozsony

NUTS-kód:
 SK010

Postai irányítószám:
 84546

Ország:
 SK

E-mail:
 

Telefon:
 

Internetcímek: (URL) Fax:
 

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv (x) igen ( ) nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)

V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)

A beszerzés végleges összértéke: 235000 Pénznem: EUR

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.3) További információk: 2

Nyertes ajánlattevő: R-SYS s.r.o
 Székhely: Dúbravská cesta 3, 845 46 Pozsony, Szlovákia

 Adószám: SK 2020587910
 Nyertes ajánlattevő kkv

 Szerződésmódosítás időpontja: 2017.08.04

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás



VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:
 Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:
 Riadó u. 5.

Város: 
 Budapest

Postai irányítószám:
 1026

Ország:
 HU

E-mail:
 dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
 +36 18828594

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu Fax:
 +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2

Hivatalos név:
 

Postai cím:
 

Város: 
 

Postai irányítószám:
 

Ország:
 

E-mail:
 

Telefon:
 

Internetcím (URL): Fax:
 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2

Hivatalos név:
 Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím:
 Riadó u. 5.

Város: 
 Budapest

Postai irányítószám:
 1026

Ország:
 HU

E-mail:
 dontobizottsag@kt.hu

Telefon:
 +36 18828594

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu Fax:
 +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

 

VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően



VII.1.1) Fő CPV-kód:
 Fő szójegyzék  Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 34962220-6   

VII.1.2) További CPV-kód(ok): 1, 2

 Fő szójegyzék  Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 34962200-0   

VII.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1185 Budapest Igló utca 33-35., HungaroControl Zrt.

VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése: A 2016 novemberében beszerzett és jelenleg a teszt üzem előtt álló Internet Briefing
2.0 rendszer továbbfejlesztése a cél, amely már a drón regisztrációs alap funkciókat is tartalmazza, megfelelve így a
légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény II. fejezet 9.§-ának. Az Internet Briefing rendszert a magyar repülő
társadalomszívesen használja, a repülési tervek 70-75%-át a statisztikák szerint már ezen a rendszeren keresztül adják fel. A
széleskörű használat javítja a repülésbiztonságot.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

Az időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 237500

Pénznem: EUR

A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el ( ) igen ( ) nem

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe 1

Hivatalos név:
 R-Sys s.r.o

Nemzeti azonosítószám:
 SK

Postai cím:
 Dúbravská cesta 3.

Város:
 Pozsony

NUTS-kód:
 SK010

Postai irányítószám:
 84546

Ország:
 SK

E-mail:
 

Telefon:
 

Internetcímek: (URL) Fax:
 

A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv (x) igen ( ) nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)

 

VII.2) Információ a módosításokról



VII.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződésmódosítás
keretében a Net Briefing rendszer kiegészül egy ún. SMS Gateway szolgáltatással, amely a felhasználói regisztrációban játszik
szerepet. A regisztráció során a felhasználó egy sms értesítést kap a mobil telefonjára, amely biztosítja, hogy csak a felhasználó
fejezheti be a regisztrációs folyamatot. A módosítás nem jelentős a műszaki feltételrendszert csekély módon érinti így megfelel a
Kbt. 141. § (6) bekezdésének.

VII.2.2) A módosítás okai

(x) Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra
vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1)
bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél
személye nem változhat: Mivel a 2016. novemberében beszerzett és jelenleg a teszt üzem előtt álló Internet Briefing 1.0
rendszert az R-Sys Ltd. telepítette, ezt a már meglévő rendszert más beszállító nem tudja tovább fejleszteni, hiszen a
program, rendszer ismerete náluk van, a saját termékük, így ők rendelkeznek azokkal a műszaki - technikai ismeretanyaggal,
amely a rendszer tovább fejlesztéséhez szükséges. Ők képesek a megfelelő kompatibilitást biztosítani a bővítés során.

 Emellett a HungaroControl Zrt. és az R-SYS Ltd. között 2016. november 17. napján létrejött az a szoftver szállítási és
licenciaszerződés, mely során a szlovák partner szoftver és kapcsolódó licencia szállítására vállalt kötelezettséget, mely
egyben szerzői jogi jogvédelmet is biztosít számukra.

 A szerződésmódosítás keretében a Net Briefing rendszer kiegészül egy ún. SMS Gateway szolgáltatással, amely a felhasználói
regisztrációban játszik szerepet.

( ) Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU
irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU
irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

VII.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és
árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték áfa nélkül: 235000 Pénznem: EUR

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték áfa nélkül: 237350 Pénznem: EUR

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben


