
 

 
Hirdetmény szerződés odaítéléséről  

 

„Fedélzeti rendőrségi rádiós rendszer beszerzése” 

 

1. a) Az ajánlatkérő neve, címe: 

Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 

 

b) A választott eljárás: 

A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra 

szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 

228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 56. § (2) bekezdés ag) pontja szerinti 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. 

 

c) Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén indokolás:  

Tárgyi beszerzésre az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/81/EK IRÁNYELVE alábbi cikkei 

irányadóak: 

(47) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó szerződéseket a komplexitás, az információk biztonsága és az 

ellátás biztonsága tekintetében sajátos követelmények jellemzik. A követelményeknek való megfeleléshez 

gyakran mélyreható tárgyalásokra van szükség a szerződés megkötésekor. 

(50) Bizonyos kivételes körülmények lehetetlenné vagy teljesen alkalmatlanná tehetik a hirdetmény 

közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazását. Az ajánlatkérő szervek/ajánlatkérők számára ezért 

lehetővé kell tenni, hogy egyes pontosan meghatározott esetekben és körülmények között a hirdetmény 

közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazzák. 

A Rendelet 9. § (1) bekezdése, 56. § (2) bekezdés ag) pontja és 1. számú melléklete alapján került a 

beszerzési eljárás lefolytatásra. A Rendelet 56. § (2) bekezdés ag) pontja szerinti hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos eljárásrendben került lefolytatásra, tekintettel arra, hogy az érintett haditechnikai eszköz, 

illetve rendszer, szolgáltatás bonyolultsága, komplexitása ezt indokolttá tette. 

A beszerzésre kerülő rendvédelmi eszközök műszaki és szerződéses feltételei bonyolultsága és komplexitása 

szükségessé tette, hogy az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő tárgyalásos eljárást folytasson le, és ezen 

feltételeket és követelményeket a tárgyalások alapján határozza meg.    

 

d) A beszerzés tárgya, mennyisége:  

Fedélzeti rendőrségi rádiós rendszer beszerzése a műszaki leírásban részletezettek szerint. 

 

e) Eredményes volt-e az eljárás: igen.  

 

f) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: - 

 

g) Az eredményhirdetés időpontja: 2016. június 28. 

 

h) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: A Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

 

i) A beérkezett ajánlatok száma: 1 db  

 

2. a) A nyertes ajánlattevő neve és címe: 

 

Sagemcom Magyarország Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 16/a.) 

 

b) A kifizetésre kerülő ár vagy ártartomány:  

 

nettó 66 804 288 HUF 

 

c) Az ajánlatok elbírálásakor figyelembe vett legalacsonyabb és legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó 

ajánlat: 

 



 

 
legalacsonyabb: nettó 66 804 288 HUF 

legmagasabb:     nettó 66 804 288 HUF 

 

d) A hirdetmény feladásának időpontja: - 

 

3. A beszerzés azon része, melyre a nyertes harmadik személlyel szerződést köt, valamint annak értéke:--- 

 

4. Egyéb információk: --- 


