
KOZBESZERZESI
MT65,410

tLI\UN

I ktat6sz5m: HNT-00284/0 4/20L7

DdntEs
h i rd et m 6ny nd IkA U td rgyo Id so s e lj 6 rd sr6 I

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Etnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj5n megdtlapitja, hogy a

BototonfAred Vdros 0nkormdnyzato (a tovdbblat<ban: Aj6nlatk616) mint alSnlatk616 6ltal ,,0s26

munkogdp beszerzdse o FINA 2017.6vi 0sz6-, Vfzilabdo-, MAugr6-, MAAsz6-, ds Nyiltvizi

Vitdgbojnoksdg et6kdsz0letdhez sz0ksdges hin6rmentesitdsi munkdlatokhoz" tdrgyban inditott

hirdetmdny nEkAIi tdrgyo ldsos eljdrds iogo lopia megola pozott.

lndokolds

Af5ntatk616 2017. mdius 29. napj5n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se alapi5n t5i6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontia alapiirn hirdetm6ny

n6tkuti t6rgyat5sos etlSr6st indit ,,0s26 munkagdp beszerzr5se o FtNA 2017. 6vi 0sz6-, Vfzilabda-,

MAug16-, MAAsz6-, ds Nyiltvizi Vit6gbajnoksdg e16kdszhletdhez sziksdges hfndrmentesftdsi

m u n kd lo t o k h oz" tdrgyban.

Ajdntatk6r6 a r6sz6re 2017. j0nius 7.napi6n megkOtdott hi5nyp6tt5sifetsz6lftSst kdvetoen a Kbt.

103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetet6en t6l6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sSgot, valamint

csatolta a hirdetm6ny n6lk0ti t5rgyat5sos elj6rds jogatapj5nak atkalmazhat6sSg5t igazot6

dokumentumokat.

A16ntatk6r6 igazotta, hogy beszerz6se a Budapesten megrendezend6 0sz6-, Vizitabda-, MUug16-,

M00sz6- Nyfttvizi Vit5gbajnoks5g megval6sft5sShoz szrjks6ges t6tesitm6ny-feileszt6sr6t sz616

20i5, XXXIll. torv6ny (a tov5bbiakban: FINA tdrv6ny) 1.S (1) bekezd6se alapi6n a vitdgbainoks6g

megrendez6s6hez szuks6ges, itletve a beszerz6sre azzal osszef0gg6sben ker0l sor.

A FtNA torv6ny 1. sz6m0 metl6ktet6nek 90, sora atapj6n az 6rintett rngattan a FINA tdrv6ny hat6tya

al5 tartozik. A Budapesten megrendezend6 0sz6-, Vizitabda-, MUugr6-, M0rjsz6 6s Nyittvizi

Vit6gbalnoksfg megvat6sit6s6hoz sz0ks6ges egyes t6tesitm6nyek 6pittet6i6nek kiietdt6s6r6t,

valamint a toronyugr6s c6tj6b6l t6tesitend6 6ri6s ugr6tor"ony l6tesit6s6t szotg5t6 ingattanok

meghat5roz6sdr6t sz6l6 457/2015. (Xll. 28.) Korm. rendelet 1. sz6m0 mett6ktet6nekZL sora az

ingatlan tekintet6ben 6pittet6k6nt Ai6ntatk6r6t ielotte ki.
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Ezzel 6sszef0gg6sben a FINA t6rv6ny 3. S (1) bekezd6se alapj5n azai6nlatk6r6 minden esetben
jogosutt a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontia szerinti, rendkivriti surg6ss6gre atapitott hirdetm6ny
n6tktjti t5rgyat5sos etj6r5s alkalmazSs5ra.

Ennek megfelel6en Batatonf tlred V5ros 0nkorm6nyzata jogosutt rendkfvriti s0rg6ss6gre
hivatkoz5ssal hirdetm6ny n6tk0li tdrgyatSsos elj5r6st lefotytatni.

A Kdzbeszerz6si Hat6s6g Etndke a Kbt. 189. 5-a alapj6n a sztjks6ges vizsg6tatokat etv6gezte, a
vizsg5lata sor5n meg5ttapftotta, hogy a hirdetm6ny n6tkrjti tSrgyal6sos etj6r6s jogatapjdnak
megalapozotts5ga meg5ltapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6sdg Etnoke a Kdzbeszerz6si Hat6s5g honlapj6n is k6zz6teszi a
103. S (4) bet<ezA6s6nek megfetet6en.
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