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hirdetmdny nElkUli tdrgyoldsos eljdrdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alaplSn meg5tlapitja, hogy a Budapest
F6v6ros 0nkorm6nyzata aj5ntatk616 (a tov6bbiakban: AiSntatk616) "2017. 6vi FINA Vitdgbojnoksdg

megrendezisdhez kopcsol6d6 Morgitsziget kornyezetfejlesztAsi leladotok megvol6sftdso lll. |tem:
Kertdpitdszeti fejlesztdsek - Fogod6terek 6s kapcsol6d6 munkdk: Kertdpftdszeti fejlesztdsek -
Fogod6terek 6s kopcsol6d6 munkdk" tdrgyban inditott

hirdetm6ny ndlkiili tdrgyol6sos elifirds jogo lopjo megolapozon.

lndokolds

Aj6nlatk616 2017 .m6rcius 6. nap j5n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se alapj5n t5j6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. 5-a (2) bekezd6s6nek e) pontja atapj6n hirdetm6ny
n6tk0ti t5rgyal5sos etydr6st indir ,,2017. 6vi FINA Vildgbojnoksdg megrendezdsihez kopcsol6d6
Morgitsziget kornyezetlejlesztdsi felodatok megval6sitdso lll. }tem: Kendpitdszeti fejlesztdsek -
Fogod6terek 6s kopcsol1dd munkdk: Kertdpitdszeti fejlesztdsek - Fogad6terek 6s kapcsol6d6
munkdk" t5rgyban.

Al5nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s5got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tkriti tdrgyalSsos etj6rSs iogatapl5nak
alkatmazhat6s5g5t i gazo16 doku mentumokat.

Ay6ntatk616 az eti6r6s megindit5sakor igazolta, hogy beszerz6se a Budapesten megrendezend6
0sz6-, Vizitabda-, M0ug16-, M6tlsz6- Nyiltvizi VilSgbajnoksSg megval6sit5sdhoz szuks6ges
t6tesitm6ny-fejteszt6sr6t sz6t6 2015. XXX|ll. t6rv6ny (a tov5bbiakban: FINA torv6ny) 1.S (1)

bekezd6se atapiSn a vit6gbalnoksSg megrendez6s6hez szuks6ges, iltetve a beszerz6sre azzal
osszef 0gg6sben kerul sor.

A FINA torv6ny 1. sz. melt6ktet6nek 14., valamint 75-81. sora alapjSn az 6rintett ingatlan a FINA

torv6ny hatdlya a15 tartozik. A Budapesten megrendezend6 0sz6-, Vizitabda-, MUug16-, MU0sz6 6s
Nyittvizi Vi15gbajnoks6g megvat6sit6sShoz szuks6ges egyes 16tesftm6nyek 6pittet6l6nek
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kijel6l6s6r6t, valamint a toronyugrSs c6tj5b6t t6tesitend6 6ri5s ugr6torony l6tesft6s6t szolgdt6
ingatlanok meghat6roz6sdr6l sz6l6 45t/2015. (Xll. 28.) Korm. rendelet 1. sz6m0 melt6ktet6nek
18. pontja a vonatkoz6 ingattan tekintet6ben 6pfttet6k6nt az Ajdntatk6r6t iel6lte ki.

Ezzelosszefugg6sben a FlNAtorv6ny 3. S (1) bekezd6se alapjSn azai6nlatkbr6 minden esetben
jogosutt a Kbt. 98. S (2) bet<ezO6s e) pontja szerinti, rendkivrjti surg6ss6gre atapitott hirdetm6ny
n6tkriti tdrgyal5sos etj6r5s alkatmaz6sdra.

Ennek megfelet6en a Budapest F6v6ros 0nkorm6nyzata iogosult rendkivtiti srirg6ss6gre
hivatkoz6ssal hi rdetm6ny n6lkuti t5rgyat5sos eljSr5st lef olytatni.

A Kdzbeszerz6si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a atapj5n a szuks6ges vizsg6latokat elv6gezte, a

vizsg5lata sorSn meg5llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lk0ti t6rgyalSsos etjSr6s jogalapj6nak

megalapozotts5ga megSltapithat6.

Jelen ddnt6st a KOzbeszerz6si Hat6s5g Etndke a Kdzbeszerz6si Hat6s5g hontapj6n is kdzz6teszi a

103. S (4) beXezO6s6nek megfete[6en.

Budapest, 2017. m6rcius 16.
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