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Tisztelt Kéĺelmező!
Tisztelt Érđeklődő Gazđas ági Szeĺeplő (k) !

Az F.,lső Magyaĺ l{özbeszetzési Tanácsadő Zrt (székhely: 1051 Budapest' Heľcegpťĺmás utca 9.

III/2.) az oĺszágos Vízügyi Főigazgatóság (székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 1,/d.)

képviselctében eljáĺva, az Łuŕlpai Unió Hivatalos Lapjában 201'5. június 30. napján,2015/s 1'23-

224847 számoĺ megjelent ajáĺlrai felhívással (a továbbiakban: ,,Aiánlati Felhívás'') megindított

,,Védekezési telekommunikációs tendszeľ fejlesztése és kapcsolódó kapacitás beszerzése"
tárgýkozbeszerzési eliáĺás (a továbbiakban: ,,Közbeszeĺzési Eliáĺás'') vonatkozásában - eleget

téve a kőzbeszetzéselĺől sző|ő 201'1. évi CVIII. törwény (a továbbiakban: ,'Kbt.') 79. s (3)

bekezdésében foglaltaknak - a Kéľelmező 2015. július 21. napján 9 őra 01 perckoĺ faxon'
vgyanezefl a napon 9 őra 11 petckor e-mailen megküldött előzetes vitareĺdezési kéĺelmében (a
továbbiakban ,,E|(5zetes Vitaĺendezési Kéľelem'') foglaltakkal kapcsolatban az a|ábbíakat adja

eIő.

Iś&elmező az előzetes vitarendezési kéľelemb en az a|ábbĺakat ad)a e|ő:

,'Az Európai Unió Hivatalos Lap1ában 2015. június 30. napján 2015/3 123-224847 számíl
hiĺ'detménnyel rnegindított közbeszenésí e|járás dokumentácíőjában talá|hatő műszaki leítással
kapcsolatban előzetes vitarendezési kéĺelmet nyújtok be az alábbiak szeĺint:

1.) ..üsvfélkéoesséE iEazoIása: I(éľelnező a közbeszerzési e|iárÁs dokumentációiát meskéľte.,,O,

|łegészítő infotmáció kéĺdést teľjesztett eIő,így akőzbeszerzésekĺő|sző|ő2011. évi CVIII.
tv. (a tor.ábbiakban: I(bt.) 79' $ (1) bekezdés b) pontja szeľinti jogosultnak minősül'

2.) iclclllcll Löĺtćnó bcrlyújtás igazolása: ĺ\ fcrll" urcg;cIöIt lrrvatltozási szántú fellrívás IV.3.4)

ponja a|apján az aj|ĺnlattételi hatáĺidő 2015. augusztus 03. napján jfuIe,így a I(bt. 79. s (1)

bekezdés b) pontja szetinti határidő még nem járt|e.

3.) vitatott ľendelkezés: TE'TRA ĺáďóterminálokkal kapcsolatos e|őltás, miszeľint: ,, legyen

képes 16 kaľaktetes státusz üzenetek küldéséĺe, fogadására)

4.) megsértctt jogszabályi rcndelkezés: 31,0/201,1. (xII. 23.) I(orm' ĺendclct 26' s (6) bekezdés

Indokolás:

;\ jclcnleg forgalomban lér.ő TETR'\ készülékek gyáttőtőI függően 12, illen.e 1ó kaĺaktetes státusz

Ĺizenetek kĹildéséľe és fogadásáĺa alkalmasak' Az elóír'ással kapcsolatos lĺegészítő infoľmáció
l<éĺésünkľe tisztelt Äjánlatkéľó többek között az a|ábbiakatválaszolta ftiegészítő tájékoztatás-z}1s.
júLius 1ó._ 2. kóĺdésĺe adottválasz)
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,,Ä'z ajánlaĺ dokumentációban előíĺt és a teljesítés soĺán is elr.áľt 16 karakteĺ bizonyos esetekben
még így sem biztos, hogy elegendő, hiszen Äjánlatkéĺó (a r'édekezést végĺehajtő :,ízig),í
igazgatoságokat is lĺópr.isclr'c) az árs,ízi jclcrrsógelĺrćl póldául az alábbl Ĺizcnctckct kcll, lrog;'

hasznáIjť'

ľ\ szöl'eges leí'ásból, valamint a felsoĺolásból eg1,{11ę1rnű, hogy tisztelt Ájárrlatkéľő elr'áľásait sem

a 1'2kanI<teÍes Sem a 1ó kaľakteľes üzenct nem elégíti ki maľacléktalanul. Ennél fogr'a megfelelőség

Su empontjából nem lelret különbséget tenni a fenti kĹilönb őző tu|ajdonsággal bí'ó eszközök között.

^ 
310/2011. ěII. 23.) I(oĺm. tendelet 2ó. s (6) bekezdése alapjáĺ ajáĺlat\<érő nem hatátozbatja

meg a műszaki lcítást olyan módón, hog1' egyes SzcÍcplőket \Iagy áÍukat az e|járásből klzfu.
'l'cĺnrészetesen a ĺendelkczós éľtelnrezésc soľátr - i<övctr.e a liözbeszerzési Döntóbizottság
jogalkalnazási gyakoĺlatát is - a teljesítéssel kapcsolatosan indokolt koĺlátozások alkalmazhatők.
Elfogadjuk tisztelt i\jánlatkéń azon á|7áspclntját is, hogy r.eszélyhe|yzet esetén nincs lehetőség sms

üzenetek megtására, azonban pont a kiegészitő tájékoztatá,sban leír'tak a|apján vitathatatlan, hogy
az aján|atkéńi elvánáts tekintetében nincs különbség a !2 kankteľes és a 16 karakteľes
üzenetek kiizött.

Mivel a két műszaki pataméteľ között ĺeler.áns lĺülönbség nem tehető, így aján|atkéľőnek nincs
jogszeľíí lehetősége a clolĺumentációban jelenleg sz,erep|ő feltétel a|kalmazá,sáta.

Mesoldási iavaslat: '\ iclcnlcg iossórtó hclt'zct mcsoldására tisztclt Äiánlatkćĺ'ő módosítsa a

dokumentáció műszakĺIetását az alábbi jogszeľű megoldások közül yáIasztva:

- csökkentse L2 kaĺekteľĺe a státusz üzenetekkel kapcsolatos előfuásait (ezt minden, a

piacon ilyen furrkcióval ĺerrdcI|<ez,ő készilék tuclja és a 9 számjegyű kódon kívül tövidítésĺe
maĺacl szabad kaĺaktcĺ, alrogy jclenleg is ľör,idítést alkalĺnaznal<),

v^gy

- emelje meg a kaĺaktcĺck számára r'onatlĺozó előíľásait annyiĺa, hogy az a mííszaki igényeket

kielégítse (a kiegészítő tá1ékoztatás a|ap1án minimum 21).''
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A'iÁnlatkétő állásnoĺrtia az. elÍícdatt előzefes witetenclez'ési kéĺeleĺnmel kencsolaŕhan:

Äjánlatkéĺŕí r'itatja a l(éľelmez ő azon megáIlapítását, amely szeľint az "Ęĺin/aĺkéúi e /uciľĺis ĺekinte tébe ľ

ńnn kii/önbłdg a 'l2 karakteľvł és a ĺ 6 karukĺeľes iiieneĺek kö<ijĺť'.

'\jánlatkéĺó elr'áĺásait a 16 kaĺaktetes üzenet elégíĺ |<l, ezért Äjáĺ'iatkéńnek jogszeĺíí lehetősége

v^fl az érintett feltétęl e\őításáta. r\ tcljesítóssel l<apcsolatban ł\jánlatk&ő szempontjából a 1ó

]<atal<teľ inđol<olt, tel<iĺ-ltcttel atľa, hog1' az ű1 1<ész.í\lól<el<ncl< ľószl>cĺr cgy tncĺrlér'ŕí ľcnclszcĺhcz, a

tendszetben márb'asznáIt készülékekhcz kell illeszkedrriük, Äjárrlatliéľő azokat bőr'íti, rnásľószĺól

'\járrlatkéĺő a l(]]ol']-2'2.2/C/14-2014-0001 azonosítószárnú ''l{egionális vízügyi, gcoinfoľmatikai
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és monitoĺing központ létĺebozása'' megnevezésű ptojekt keĺetében megvalósuló védekezési

infoĺmációs fendszef fejlesztése soĺán 1ó kaľakteľes üzenetekkelvalósítja meg a fejlesztést'

A meglévő készülékek és ĺendszeĺek, az új készülékek és a fejlesztés a|att á1]ő infotmatikai ĺendszet

egységet kell, hogy képezzenek az eg5ruttműködési és kompatibilitási pĺoblémák kockázatáĺak

minĺnnillzáIása éĺdekében' amely Aján|at\<érő által ellátott védekezési tevékenység okán kiemelt

fontosságú, és egységes technikai felépítésű eszközökkel biztosítható.

Á védekezés műszaki feladatainak szersrezése, tányítása és ellátása a védekezési időszakban

nagyméÍtékben támaszkodik jelen beszetzés és a I(EoP ptojekt fejlesztési eľedményeiĺe. A

fcjlcsztćst ós a fclaclatcllátást 1(l lĺaľa]<tcľcs iizenctc]<l<cl tcll.cztc Ajánlatkótő,al-leszeÍzés a jclenlcgi

lĺészülékállományt bővíti. Ä feladatellátás elváľt hatélĺonyságát a tefvezett feltételekkel bífó

eszközökkel való megvalósítás biztosítja. Ä védekezési fe|adatellátás mellett a helyszínen

taĺtózkodóknak arľa van lehetőségük, hogy az előtepľogtamozott, a rendszetfejlesztés soĺán

megbatáľozott üzeneteket haszná\ák. A készülékeket a helyettesítő munkatáĺsaknak is kell tudni

kezelni' ezéĺt is fontos, hogy a meglévő készülékekhez illeszkedjenek az új eszközök.

r\jzirrlatkéĺő az cIőzetes r.itaľendczési lĺóľclcrrrberr clőadotta]<at a ferrtick szedrrt megvizsgáLta, az

Aján|aĺ Felhívás és a Dokumentáció tartaLmán nem kíván módosítani, az azokban e|őfutakat

fenntartja, az^z 
^z 

elózetes r'itaĺendezési kéĺelemben íĺtakat elutasítja.

I(éľem tájékoztatásom Szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2015. jtäus 24.
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