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A Kozbeszerz6si Hat6s5g Elndke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapi6n meg6ltapitla, hogy a

Budopesti Rend1r-fdkapitdnysdg aj5nlatk616 (a tov6bbiakban: Aj5ntatk616) 5ttat a ,,Robbon6onyog
detektorok 6s veszdlyes onyog gyors onolizdtorok beszerzdse" t6rgyban indftott

h i rd et m 6 ny n 6 kA fi td rgyo 16 so s e li d rd s i og o lopi a m e g o lop ozott.

lndoko16s

Aj6ntatk6r6 a r6sz6re 20L7.tebru5r 9. napj6n megkrjtd6tt hi6nyp6tlSsi fethiv6st kovet6en a Kbt.

103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetel6en t5j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got, valamint
csatolta a rendkivUli stirg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6tkriti tSrgyat5sos etj6r6s jogalapl5nak

alkalmazhat6s6gSt igazot6 dokumentumokat.

A Budapesten megrendezend6 Usz6-, Vizilabda-, M0ugr6-, M0frsz6- Nyiltvizi Vitdgbajnoksdg
megval6sftSs5hoz szOks6ges t6tesitm6ny-fejteszt6sr6l sz6t6 2015. XXX|ll. torv6ny (a

tov6bbiakban: FINA torv6ny) 1.S (1) bekezd6se alapj6n a t6rv6ny hat6tya a vi169balnoks6g

megrendez6s6hez sz0ks6ges, illetve azzal 6sszef0g96, azt kiszotg5t6 beruh6zdsokra 6s fetrijitdsi
tev6kenys6gre - ide 6rtve a k6zteruleti, kozmU 6s Srvfzv6detmi beruhSzdsokat is - (a

tovSbbiakban egy0tt: beruh6z6s), a beruh6zSssal dsszefUgg6 beszerz6sekre 6s a beruhdz6ssal
6sszefugg6 kdzigazgat6si hat6s5gi etjSr5sokra, valamint a vit5gbajnoks5g megrendez6s6ve[ 6s

szervez6s6ve[ dsszefrjgg6 egy6b beszerz6sekre terjed ki. Ajdnlatk616 az e1i6r6s megindftSsakor
igazolta, hogy beszerz6se a FINA torv6ny hat5tya a15 tartozik.

Ezzet osszefugg6sben a FINA t6rv6ny 3. S (1) bekezd6se atapjSn az ai6nlatk6r6 minden esetben
jogosutt a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontja szerinti, rendkivuli s0rg6ss6gre atapitott hirdetm6ny
n6lkuti t6rgyat5sos etj516s atkalmazSsSra.

A Budapesten megrendezend6 Usz6-, Vizitabda-, M0ug16, M00sz6 6s Nyiltvizi Vitdgbajnoks5g
biztons6g5val kapcsotatos 2016. 6vi kotts6gek biztosit5s5r6l sz6t6 t848/20I6. (Xtt. 23.) Xorm.

hat5rozat fedezetet biztosit a Rend6rs6g cim r6sz6re a vitSgbajnoks5g biztons5g6vat
kapcsolatos f etadatok megval6sit6s6 hoz.
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Ennek megfetet6en a Budapesti Rend6r-f6kapit6nys6g jogosult rendkivOli s0rg6ss6gre
hivatkoz6ssat hirdetm6ny n6tkUti t6rgyat5sos eljSr5st tef olytatni.

A K6zbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj5n a sz0ks6ges vizsg6latokat elv6gezte. a

vizsgdlata sor5n meg5ltapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lk0ti t5rgyal5sos eti5rSs jogatapj5nak

megalapozotts6ga meg5ttapithat6.

Jeten d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke aKbzbeszerz6si Hat6s6g hontapj6n is k6zz6teszi
a 103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

Budapest, 20L7. tebru{r L4.
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