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TdjEkoztat6
hirdetmdny ndlkiili tdrgyalilsos eljdrdsr6l o Kbt. 103. S (4) bekezddse olopjdn

A Kdzbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke megdttapitja, hogy az at5bbi, rendkiv0ti surg6ss6gre alapitott

h i rd et m 6ny n 6 I kii I i td rgya 16 so s e lj 6 rd s i o g a lo pi o m e g o lo p ozon.

A Budapesti Rend6r-f6kopitdnysdg (a tovdbbiaxban: AjSntatk616) 2016. december 30. napj6n a Kbt.

103. g (2) Oet<ezO6se atapjSn tSj6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6s5got hogy a Kbt. 98. S-a (2)

bekezd6s6nek e) po4tja atapjSn hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyal6sos etjdr5st indit "Kdzponti
i nf ro stru ktfiTa fuj lesztdse" t5rgyban.

!

Ai6ntatk6r6 a Kbt. 10i|. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en t5j6koztatta a K6zbeszerz6si

Hat6s5go.t, valamint bsatolta a rendkivOti stirg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6tktiti t6rgyat6sos

etj516s iogatapi6hak atkatmazhat6s5g5t i gazot6 dokumentumokat.

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

vizsg5lata sor5n meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkUti tdrgyatSsos elj5r5s logalapldnak
megalapozotts5ga megSllapithat6.

Jelen d6nt6st a K6zbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a K6zbeszerz6si Hat6s6g hontapj5n is kozz6teszi a

Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

A Budopesten megrendezend: IJsz6-, ,# raugr6-, Maasz6- Nyirtvizi vitdgbojnoksdg
megvol6sitdsdhoz sziksdges l6tesitmdny-fejtesztds16l sz6l6 2015. XXXlll. ttirv6ny Ia
tov6bbiakban: FINA t6rv6ny) 1.S (1) bekezd6se atapjSn a torv6ny hat6tya a vilSgbalnoks6g
megrendez6s6hez szuks6ges, illetve azzalosszeftjgg6, azt kiszotg6t6 beruhSz6sokra 6s fet0jit5si
tev6kenys6gre - ide 6rtve a kozter0leti, kdzm0 6s 6rvizv6detmi beruh5zSsokat is - (a tov6bbiakban
egyrjtt: beruhdz6s), a beruh6z6ssal osszefugg6 beszerz6sekre 6s a beruh5z6ssal osszef0gg6
kozigazgatlsi hat6s5gi etj6r6sokra, valamint a vit6gbalnoks6g megrendez6s6vel6s szervez6s6vel
osszef ugg6 egy6b beszerz6sekre terjed ki. AjSntatk616 az et15r6s megindft6sakor
dokumentumokkaI igazolta, hogy beszerz6se a FINA torv6ny hat5tya a15 tartozik. Ezzel
osszef rigg6sben a FINA t6rv6ny 3. S (1) bekezd6se atapj5n azai6nlatk6r6 minden esetben logosult
a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontia szerinti, rendkivUli s0rg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6lk0ti
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t6rgyat5sos elj516s alkalmaz5s6ra, a vit6gbajnoksdg szervez6se sorSn tebonyotitand6
kozbeszerz6si etjdr6sok tekintet6ben.

A Budapesten megrendezend6 0sz6-, Vizilabda-, M0ug16, M0risz6 6s Nyittvizi Vit5gbajnoks6g
biztons6gdval kapcsolatos 2016. 6vi k6lts6gek biztosit5sdr6l sz6t6 184812016. (xtt. zg.) rorml
hatdrozat fedezetet biztosit a Rend6rs6g cim r6sz6re a vit6gbalnoks6g biztons6g6vat kapcsolatos
feladatok megval6sit6sdhoz. Az 0rsz5gos Rend6r-f6kapitdnysSg kijel6l6se aiapj6n a
vil6gbajnoksdg rend6ri biztositSs6hoz kapcsol6d6 beszerz6sek tebonyotit6sa a Budapesti Rend6r-
f 6kapitSnysSg f etadata.

A fenti indokok alapj6n a Budapesti Rend6r-f6kapit6nys6g jogosutt rendkivuti srjrg6ss6gre
hivatkozdssat hirdetm6ny n6tk0li t6rgyatdsos elj6r5st tefotytatni a fenti t5rgy0 kozbeszerz6si
eljdr5sban.
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