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TdjEkoztot6
hirdetmdny ndtkiili tdrgyoldsos eljdrdsr6l o Kbt. 103. g (4) bekezddse alapifin

A K6zbeszerz6si Hat6s6g Etnoke meg5tlapitja, hogy az at6bbi. rendkivuli s0rg6ss6gre atapitott

hirdetmdnv ndlkiili tdrgyol6sos elidrds iogolopio megalopozott.

A Budapesti Rendflr-fdkopitdnysdg (a tov6bbiakban: Aj5nlatk616) 2016. december 30, napiSn a Kbt.

103. S (2) bekezd6se atapj5n t6j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6got hogy a Kbt. 98. S-a [2)

bekezd6s6nek e) pontla atapj5n hirdetm6ny n6tkuti t5rgya16sos etl616st indit ,Jdr6rhoj6k

feUiitdso" t6rqybln

Aj5nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-t2) bekezd6s6nek megfelel6en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si

Hat6s6go1,vatamint csatolta a rendkivriti surg6ss6gre alapftott hirdetm6ny n6tktlti t5rgyat6sos

elj5r5s jogalapj6nak alkatmazhat6sSg5t igazot6 dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kbt. 189. S-a atapj5n a sz0ks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a

vizsgSlata sorSn meg5tlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkriti t5rgyal5sos eti6r6s iogataplSnak
megalapozotts6ga meg6ttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etndke a Kozbeszerz6si Hat6sSg hontapi5n is kozz6teszi a

Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

lndoko16s

A Budopesten megrendezend6 0sz6-, Vfzitobdo-, MAugr6-, M6Asz6- Nyiltvizi Vildgbainoksdg
megvot6sitdsdhoz szlksdges tdtesitmdny-fejtesztdsr6t sz6t6 2015. XXXlll. t6rv6ny (a

tov5bbiakban: FINA torv6ny] 1.S (1) bekezd6se ataplSn a tdrv6ny hatStya a vit6gbainoksSg
megrendez6s6hez szOks6ges, iltetve azzal osszefOg96, azt kiszotg5t6 beruhSz5sokra 6s fel0iitSsi

tev6kenys6gre - ide 6rtve a kozterUteti, kozm0 6s Srvizv6delmi beruh6z6sokat is - (a tov5bbiakban
egyrjtt: beruhSzSs), a beruh5z6ssa[ osszefugg6 beszerz6sekre 6s a beruh6zSssat osszeftjgg6
klzigazgatdtsi hat6s6gi etjSrSsokra, valamint a vi15gbainoks6g megrendez6s6ve[ 6s szervez6s6vel
osszef ugg6 egy6b beszerz6sekre terled ki. AjSntatk616 az etlSr5s megindit5sakor
dokumentumokkat igazotta, hogy beszerz6se a FINA t6rv6ny hatStya al6 tartozik . Ezzel

6sszef0gg6sben a FINA torv6ny 3. S (1) bekezd6se ataplSn azai6nlatk6r6 minden esetben logosult
a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontja szerinti, rendkivuli s0rg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6lkiiti
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tdrgyatSsos eli6rds atkatmazds6ra, a vi16gbajnoks5g szervez6se sor5n tebonyotitand6
kozbeszerz6si eljSrSsok tekintet6ben.

A Budapesten megrendezend6 0sz6-, Vizitabda-, M0ug16, M0risz6 6s Nyiltvizi VilSgbajnoksdg
biztons5gdval kapcsolatos 2016. 6vi k6tts6gek biztositdsSr6t sz6t6 I}48/2016. (Xtt. ZS.) xorm.
hat6rozat fedezetet biztosit a Rend6rs6g clm r6sz6re a vit6gbajnoks6g biztons6g6valkapcsolatos
feladatok megvat6sit5s5hoz. Az 0rszdgos Rend6r-f6kapit6nysSg kijet6i6se aiapidn a
vil5gbainoks5g rend6ri biztosit6s6hoz t<apcstt6d6 beszerz6sek tebonyoiit6sa a Budapesti Rend6r-
f 6kapit6 nysS g fetadata.

A fenti indokok alapi5n a Budapesti Rend6r-f6kapit6nysSg jogosutt rendkivrili surg6ss6gre
hivatkoz5ssat hirdetm6ny n6tkuti t6rgyatdsos etj6r5st lefotytatni a fenti t6rgy0 kdzbeszerz6si
etj616sban.
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