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A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se atapjSn meg6ltapitla, hogy

a

Botatonf1red Vdros Ankormdnyzoto (a tov6bbiakban: Aj5ntatk6r6) mint ajdntatk6r6 6ltaa ,A F\NA
2017. dvi 0sz6-, Vizitabdo-, MAugr6-, MAAsz6-, 6s Nyittvt'zi Vildgbajnoksdg megrendezdsdhez
kopcsol6d6 mederkotrds rdszojdnlottdtel keretdben " t5rgyban inditott
h i rd et m 6 ny n 6 I kii

li

t d rgyo 16 s o s e
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i o g o lopi o m eg o lo p oz on.
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20t7. m{rcius 30. naplSn a Kbt. 103. S (2J bekezd6se atapj5n tSj6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontja alapl6n hirdetm6ny
n6lktiti t6rgyatdsos etj6rSst indft A FtNA 2017. ivi 0sz6-, Vizilobdo-, M0ugr6-, MAisz6-, is Nyittvfzi

Aj5ntatk6r6

Vildgbajnoksdg megrendezdsdhez kopcsol6d6 mederkotds rdszojdnlottdtel keretdben' t6rgyban.

Ajdntatk6r6 a r6sz6re 2017. 6pritis 7. napi6n megkuldott hiSnyp6ttdsi fetsz6titdst kovet6en a Kbt.
103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetet6en t6j6koztatta a Kdzbeszerzlsi Hat6s6got, valamint
csatolta a hirdetm6ny n6lkriti t6rgya16sos etj616s jogatapj6nak atkatmazhat6sSg5t igazot6
dokumentumokat.
AjSntatk6r6 igazotta, hogy beszerz6se a Budapesten megrendezend6 Usz6-, Vizilabda-, M0ug16-,

M0risz6- Nyiltvizi Vit5gbajnoks5g megval6sitds6hoz sz0ks6ges l6tesitm6ny-felteszt6sr6t sz6t6
2015. XXX|ll. t6rv6ny (a tovdbbiakban: FINA torv6ny) 1.S (1) bekezd6se alapjdn a vit6gbajnoks5g
megrendez6s6hez szuks6ges, illetve a beszerz6sre azzal osszefugg6sben kerul sor.

I. sz6mi metl6klet6nek 82., 87., 88., 89., 90., valamint 96. sorai alapi6n az 6rintett
ingattanok a FINA torv6ny hat6lya al6tarloznak. A Budapesten megrendezend6 0sz6-, Vizilabda-,
M0ug16-, M00sz6 6s Nyittvizi Vit6gbajnoks5g megvat6sitSs6hoz szOks6ges egyes l6tesitm6nyek

A FINA torv6ny

a toronyug16s c6tl5b6t t6tesitend6 6ri6s ugr6torony
t6tesit6s6t szotgSt6 ingatlanok meghat6rozdsS16l sz6l6 45L/2015. (X11.28.) Korm. rendetet 1.
sz6mt melt6ktet6nek 21. sora a vonatkoz6 ingatlanok tekintet6ben 6pfttet6k6nt Aj5nlatk6r6t
jelotte ki.
6pittet6j6nek kijelot6s616t, valamint

1026 Budapest, Riad6 utca
1525 Budapest, Pf. 166.
www. kozbeszerzes. hu

E-mail: hnt@kt.hu

5.

Telefon: +36 1 882-8502
Fax: +36 1 882-8503

Ezzet 6sszefrigg6sben a FINA torv6ny 3. S (1) bekezd6se alapj5n az ajSnlatk6r6 minden esetben
jogosutt a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontja szerinti, rendkivriti s0rg6ss6gre atapftott hirdetm6ny

n6tkuti tSrgyat5sos etj6r6s alkalmaz5s5ra.

Ennek megfetel6en Balatonf 0red V5ros 0nkorm5nyzata jogosutt rendkivuli surg6ss6gre
hivatkoz5ssat
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A Kozbeszerz6si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapj5n a sz0ks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a
vizsgStata so16n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkriti t5rgya[6sos etj5r6s jogatapj6nak
megalapozotts5ga me gdttapithat6.
Jelen ddnt6st a Kdzbeszerz6si Hat6s5g Elnoke a Kdzbeszerz6si Hat6s5g hontapj6n is kdzz6teszi a
103. S (4) beXezO6s6nek megfetet6en.
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