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A Kozbeszerz6si Hat6sSg Etnoke a Kbt. 103. S (a) Uekezd6se alapj6n meg6tlapitja, hogy a

BototonfAred Vdros 0nkormdnyzoto (a tov6bbia*ban: Ajdntatk616) mint ajdntatk616 6llal -A FINA

2017. 6vi 0sz6-, Vizitabdo-, MAugr6-, Mfusz6-, 6s Nyittvizi Vildgbojnoksdg megrendezdsdhez
sz1ksdges leldthk bdrl6se" tdrgyban inditott

hirdetm6ny n6kAIi tdrgyoldsos eljdrds jogolopio megolapozon.

lndoko16s

Aj5ntatk6r6 2017. mircius 20. napj5n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se alapj5n t5j6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontia atapj5n hirdetm6ny
n6tkrlti t5rgyat6sos ell5r6st indit "4 FtNA 2017. 6vi usz6-, Vizilobda-, MAugr6-, MAAsz6-, 6s Nyiltvfzi
Vi ldgbajnoksdg megrendezdsdhez szAksdges leldt6k bdrl6se" t{rgyban.

AjSntatk6r6 a r6sz6re 2017. mfrcius 24. napj5n megk0td6tt hi5nypottdsi fetsz6titSst kovet6en a

Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetel6en tSj6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6sdgot, valamint
csatolta a hirdetm6ny n6lkuli t6rgya15sos etjS16s logalapjSnak alkalmazhat6sSgdt igazo16

dokumentumokat.

Aj5nlatk616 igazolta, hogy beszerz6se a Budapesten megrendezend6 Usz6-, Vizitabda-, M0ug16-,

M00sz6- Nyiltvizi Vit6gbajnoks6g megvat6sitds5hoz szrjks6ges l6tesitm6ny-fejteszt6sr6t s2616

2015. XXX|ll. torv6ny (a tov6bbiafban: FINA torv6ny) 1.S (1) bekezd6se alapi6n a vil5gbajnoks6g
megrendez6s6hez sz0ks6ges, illetve a beszerz6sre azzal osszef0gg6sben ker0l sor.

A FINA t6rv6ny 1. sz5m0 mett6ktet6nek 82.,87.,88., 90., valamint 96. sorai atapj5n az 6rintett
ingattanok a FINA torv6ny hatStya al6 tartoznak. A Budapesten megrend ezendl 0sz6-, Vizitabda-,
M0ugr6-, MUrisz6 6s Nyfltvizi Vit5gbalnoks5g megvat6sit6s5hoz szUks6ges egyes t6tesitm6nyek
6pittet6j6nek kije16t6s6161, vatamint a toronyug16s c6ti6b6t t6tesitend6 6ri5s ugr6torony
t6tesit6s6t szotgS16 ingatlanok meghat5rozds5r6t sz6l6 45I/2015. (X|1.28.) Korm. rendelet 1.

sz5m0 melt6klet6nek 21. sora a vonatkoz6 ingattanok tekintet6ben 6pittet6t<6nt Aj6ntatk6r6t
jel6tte ki.
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Ezzel osszefugg6sben a FINA torv6ny 3. S (1) bekezd6se atapj5n az ajdntatk6r6 minden esetben

logosutt a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontja szerinti, rendkfvuti srirg6ss6gre atapitott hirdetm6ny
n6tk01i tdrgyal5sos elj516s alkalmaz6s6ra.

Ennek megfetet6en Batatonf rired VSros 0nkormdnyzata jogosutt rendkivriti srlrg6ss6gre
hivatkoz6ssa t h i rdetm6ny n6lktj li tdrgyal6sos elj6r6st lef olytatni.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj6n a sz0ks6ges vizsgSlatokat elv6gezte, a

vizsg5lata sorSn meg5ltapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkrjti tdrgyal6sos etj5rds jogalapjSnak

megalapozotts5ga megdttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a K6zbeszerz6si Hat6s5g hontapjSn is kozz6teszi
a 103. S (4) Oet<ezO6s6nek megfetet6en.

Budapest, 2017. m6rcius 30.
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