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Ddntds
hirdetm6ny ndlkiili tdrgyaldsos eljdrdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se atapj5n megSttapitla, hogy a

Budopesti Rend1r-f1kopitdnysdg al6ntatk6r6 (a tov6bbiakban: Aj5nlatt<616) 6ttat a ,,Fdmkeresd
kopuk 6s kdzi fdmkeresd detektorok beszendse" t6rgyban inditott

hi rdetm6ny n6lkiili td rgyoldsos e lidrds jogo lopio megolopozott.

lndokolds

Ajdntatk6r6 a r6sz6re 2017. tebru6r 9. napj5n megk0tdott hi5nyp6tt5si fethiv5st kovet6en a Kbt.

103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetel6en t6j6koztatta a Rozbeszerzlsi Hat6sdgot, valamint
csatolta a rendkivuli s0rg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6lk0ti t6rgyatSsos elj6r5s logalapl6nak
alkalmazhat6s5gSt igazo16 dokumentumokat.

A Budapesten megrendezendl [sz6-, Vizitabda-, M0ug16-, M00sz6- Nyiltvizi Vitdgbajnoks5g
megval6sit5sShoz sziks6ges t6tesitm6ny-fejteszt6sr6l sz6t6 20L5. XXXlll. tOrv6ny (a

tov5bbiakban: FINA torv6ny) 1.S (1) bekezd6se atapj6n a tdrv6ny hatdtya a vilSgbalnoks6g
megrendez6s6hez szuks6ges, ittetve azzal 6sszef ugg6, azt kiszotgdt6 beruh5z5sokra 6s fetf jitSsi

tev6kenys6gre - ide 6rtve a kozteruteti, kozm0 6s 6rvizv6delmi beruhSzSsokat is - (a

tov6bbiakban egy0tt: beruh5z6s), a beruhSzdssal osszefrjgg6 beszerz6sekre 6s a beruh5zSssat

osszefugg6 kdzigazgatlsi hat6s5gi etj6r6sokra, valamint a vitdgbajnoks5g megrendez6s6vel 6s

szervez6s6vet osszef0g96 egy6b beszerz6sekre teried ki. AlSntatk616 az etlSrSs megindit6sakor
igazolta, hogy beszerz6se a FINA torv6ny hatdtya a15 tartozik.

Ezzel osszefugg6sben a FINA torv6ny 3. S (1) bekezd6se atapj5n az aj5ntatk6r6 minden esetben

iogosult a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontia szerinti, rendkiv0ti s0rg6ss6gre alapitott hirdetm6ny
n6tk0li t5rgyatdsos etj6r6s alkalmazSs5ra.

A Budapesten megrendezend6 0sz6-, Vizitabda-, M0ug16, M00sz6 6s Nyiltvizi VilSgbajnoks5g
biztons6g5val kapcsotatos 2016. 6vi kdlts6gek biztosit5s5r6l sz6l6 L848/2016. (Xtt. Zg.) Xorm.

hat5rozat fedezetet biztosit a Rend6rs6g cim r6sz6re a vit6gbalnoks5g biztons6gdvat
kapcsolatos f eladatok megva16sit5sS hoz.
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Ennek megfelel6en a Budapesti Rend6r-f6kapit5nys6g jogosutt rendkiv0ti s0rg6ss6gre
hivatkoz5ssal hirdetm6ny n6tkU li tSrgyat5sos etj6r6st lef otytatni.

A K6zbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kbt. 189. S-a alapi6n a sz0ks6ges vizsg6latokat elv6gezte, a

vizsg6lata sor6n meg6ttapftotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti tSrgyat6sos etj6r6s jogatapiSnak

megalapozottsSga meg6ttapfthat6.

Jelen dont6st a K6zbeszerz6si Hat6s6g Elnoke a K6zbeszerz6si Hat6s5g hontapj6n is kozz6teszi
a 103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

Budapest, 20LT. tebrv6r t4.
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