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Ddnt6s
hirdetmdny ndlkfili tdrgy alds o s elj drdsrfl

A K6zbeszerz1si Hat6s6g Elndke a Kbt. 103. S (a) bekezd6se alapj6n meg6llapltta,
hogy a Maryar Torna Sz6vets6g, mint aj6ntatk6r6 (a tovdbbiakban: Ajdnlatk6r6leltal
,,2019.6vi |unior Torn6sz VB tornaszerbeszerzds" tfurgyban ind(tott

Ajdnlatkdrf 2019. febru6r 5. napjdn a Kbt. 103. S (1) bekezd6se alapj6n tljlkoztatta a
Kdzbeszerz6si Hat6silgot,hogy a Kbt. 98. S (2) bekezdds c) pontja alapj6n hirdetm6ny
nElkiili tdrgyal6sos elj6r6st indTt ,,2019. 6vi Junior Torn6sz VB tornas zer beszerz€s'
tArgyban.

Aj6nlatk6r6 a hi6nyp6tl6si felhivdst kovet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek
megfelel6en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s fugot,valamint csatolta a hirdetm6ny
n6lktili t6rgyal6sos eljSr6s jogalapjenak alkalmazhat6sfugfut igazol6
dokumentumokat.

Ajdnlatk6r6 igazolta, hogy a szerzld€s mfszaki-technikai sajdtossagok miatt
Icrzlr 6lag az ajanlaftltelre felhivott gazdas 6gp szercpl6vel ktithet6 meg.

Ajdnlatk6r6 bemutatta, hory a 2079. 6vi funior Torndsz Vilagbajnoksdg (a
tovdbbiakban: VB) megrendez€sflhez, 6s lebonyolit6sAhoz sztiks6ges tornaszer
sztiks6gletet r6szben a jelen elj6r6s keret6bery rlszben a m6r megl6v6
eszk6zb6zis6b6l kiv6nja biztosftani, melyek kordbbary az ajfunlattltelre felhivott
gazdasilgS szerepl6t6l kertiltek beszerzlsre. A tornaszergarnitfreknak a versenyek
lebonyolit6sdhoz teljesen megeryez6nek kell lenniuk, ligyelemmel arra, hogry a
ki.ilonboz6 gydrt6k tornaszerei mfszaki-technikai szempontb6l egymdssal nem
kompatibilisek, melyek eredm6nyek6nt a verseny sordn folyamatos 6let- 6s
balesetvesz1ly 6llna fenn. Aj6nlatk6r6 taj€koztatdsa szerint a VB megrendez€slhez
sztiks6ges tornaszerek a FIG el6irdsai szerint csak azonos gyfurt6t6l siermazhatnak,
figyelemmel arra is, hogy a tornaszereknek biztositaniuk kell az azonos szinvil1got
6s stilust is, mely a tornaszerek m6s gydrt6t6l val6 beszerz6se esetdn nem lenne
biztositva.

hiriletmeny ndlktili tdw aldsos eli 6rds i ogalapi a megalap o zott,
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Ajdnlatk6r6 r€szletesen bemutatta a VB tornaszercziks€glet6f tov6bb6 igazolta,
hogy a Magyar Torna Szdvets6g, valamint a FIG k0ztitti szerz1dils 6rtelm6ben a VB
kizilr6lagos besz6llft6ja az ajdnlatt6telre felhfvotr. gazdasdgi szerepl6lesz.

Fentiekre tekintettel, valamint a rendelkez€sre bocs6tott iratokb6l meg6llapithat6,
hogy mfszaki-technikai sajdtossdg miatt csak az aj6nlattEtelre felhivoft gazdas6$
szerepl6 k6pes aszerz6d1s teljesitds6re, 6s Ajdnlatkdrlrflsz1re nem l6tezik m6s, redlis
alternativabeszerzlsi ig6ny6nek kiel€git6s6re, valamint, hogy a verseny hiAnya nem

annak k6vetkezmdnye, hogy Aj6nlatk6r6 a kdzbeszerzfls tArgyilt a versenyt
indokolatlanul sz{1kit6 m6don hatlrozta meg.

A Ktizbeszerzlsi Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapjdn a sziiks6ges vizsg6latokat
elv€gezte, avizsgillata sor6n megdllap(totta hogy a hirdebn6ny n€lkiiti tdrgyal6sos

elj6r6s jogalapj6nak megalapo zottsilga meg6llap(that6.

felen dtlnt6st aKdzbszerzlsiHat6sdg Elntike aKbzbeszerzflsiHat6s6g honlapjdn is
kdzz€teszi a Kbt.103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2019. febru6r 18.

Tisztelettel:

a K0zbesz etzilsi Hat6sig elndke
nev6ben 6s megbizdsSb6l:
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