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A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke o kdzbeszerzdsekrdl sz6l6 2015. 6vi CXL\lt. torudny (a

tovdbbiakban: Kbt.) 103. S (4) be*ezddse alapj6n meg6llapftja, hogy a Magyar Torna Sz6vers6g (a

tov5bbiakban: Aj6ntatk6r6) ,,A 2Ot7.6vi Eur6pai lfj0s6gi Olimpiai Fesztiv5l (EYOPI torna
versenyeinek megrendez6s6hez szUks6ges nemzetk6zi szinvonal0 sportszerek,
sporteszkdzdk, felszerel6sek beszerz6se" t5rgyban inditott

hirdetmdny ndlkiili tdrgyol6sos eli6rds iogolopia megotapozott.

lndokoltis

Afdntatk6r6 2017. febru5r 16. napj5n a Kbt. 103. g (1) be*ezadse atapj5n t6j6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy Kbt. 98. I (4) bekezddsdnek b) pontjo alapj5n hirdetm6ny n6lk0ti
tSrgyatSsos etj6r6st indit ,A 2Ol7.6vi Eur6pai lfjfs6gi Otimpiai Fesztiv5l (Ey0p) torna
versenyeinek megrendez6s6hez sziiks6ges nemzetk6zi szinvonal0 sportszerek,
sporteszk6zdk, felszerel6sek beszerz5se" t5rgyban.

Af 6ntatk6r6 a r6sz6re 2017.tebru6r 17. napi6n megktjtdott hi5nyp6tl6si fethiv5st kovet6en a Kbt.
103. S (1) bekezd6s6nek megfelet6en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6tkriti t5rgyatdsos etl5rds jogatapj5nak alkalmazhat6s5g5t igazot6 dokumentumokat.

Aj5ntatk616 a hi6nyp6tt6sSban bemutatta azokat a m0szaki-technikai sajdtossSgokat, amelyekre
tekintetteI az Al6ntatk616n6t rendelkez6sre 5tt6 tornaeszk6zok tov5bbi elemekket vat6
b6vit6s6nek kompatibilitdsa kiz5r6tag az ajitnlatt6telre fethivni kiv6nt gazdasdgi szerepl6 6ttat
szdltitott eszkoz6kkel biztosithat6.

A Nemzetk6zi Torna Szovets6g (FlG) Technikai Szabdtyzata szerint az edz6 tornacsarnokot k0ton
n6i 6s f6rfi r6szre kett osztani 6s az osszes versenyen haszn5latos azonos szerekkel kelt
felszerelni, mint amelyek a versenyteremben vannak. Aj5ntatk6r6nek be ke[ jelenteni a FIG fet6 a
versenyen haszn6lni kiv6nt tornaszereket. A bejetent6snek azt is tartalmaznia ketl, hogy mety
gydrt6 tornaszereit kivlnja hasznStni. Minden olyan nemzetk6zi versenyen, ahol a FIG
tagszovets6gei vesznek r6,szt, az 6sszes szernek rendelkeznie ketl FIG hitelesft6sset. Aj6nlatk616
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a FIG 6ttat hitetesitett tornaszereket kiv6n beszerezni, amelyek m0szakilag itleszkednek a

ko15bban beszerzett tornaeszkdzdkh6z, illetve alkalmasak azok kieg6szit6s6re.

A szerz6d6sek egyuttes id6tartama nem haladla meg a hdrom 6vet.

Fentiekb6l, valamint a rendelkez6sre bocs6tott iratokb6t meg6tlapfthat6, hogy t6rgyi
5rubeszerz6s c6tia a kor5bban beszerzett dolog b6vit6se, a kor5bbi nyertes aj5nlattev6nek
mdsikkat tort6n6 helyettesft6se azzal a kovetkezm6nnyet l5rna, hogy m0szaki-technikai
szempontb6t ett6r6 6s nem ilteszked6 dotgokat keltene beszerezni.

A K6zbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a Kbt. 189. S-a atapj5n a sztiks6ges vizsg5latokat etv6gezte, a

vizsg5lata so16n meg6ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkuli t6rgyat5sos etj5r6s jogatapiSnak

megalapozotts5ga me g5tlapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a K6zbeszerz6si Hat6s6g hontapj5n is kozz6teszi a

103. S [4) beHezO6s6nek megfetel6en.

Budapest, 2017. tebru{r 2t.
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