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Tdjdkoztot6
hirdetmhny ndlkiili tdrgyoldsos eljdrdsr6l a Kbt. 103. g (4) bekezdAse otopjdn

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Etnoke megdtlapitja , hogy az at5bbi, rendkivuli surg6ss6gre atapitott

h i rd et m 6 ny n 6 Ik ii I i t d rgyo Id s o s e li 6 rd s i o g o lo pi o m e g o lo p oz ott.

A Budopesti Rend6r-f6kopitdnysdg (a tov6bbiakban: Ajdntatk616) ZOtO. december 30. napldn a Kbt.
103' S (2) bekezd6se atapjdn t6i6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sSgot hogy a Kbt. 98. S-a (2)
bekezd6s6nek e) pontia alaplSn hirdetm6ny n6lkriti tdrgyatSsos etj5rSst indit ,,Komerdk 6s
ta nozd kok beszerzdse" tdrgyban.

Al5nlatk616 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetel6en t5j6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s5go.t, valamint csatolta a rendkivuli srjrg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6tkriti tdrgyatdsos
etj5r5s jogata.pj5nak atkatmazhat6sdgdt igazo16 dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Eln6ke a Kbt. 189. S-a alapj5n a szUks6ges vizsgdlatokat elv6gezte, a
vizsg5lata sordn megdltapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lktjti tdrgyat6sos etySr5s jogatapj6nak
megalapozotts6ga meg6tlapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6sdg honlapyiin is k6zz6teszi a
Kbr. 103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

lndoko16s

A Budapesten megrendezend6 0sz6-, Vizilobda-, MAug16-, MAtisz6- Nyiltvizi Vitdgbojnoksdg
megval6sitdsdhoz sz0ksdges l6tesitmdny-fejtesztds16l sz6t6 201S. XXXlil. ttirv3ny G
tovdbbiakban: FINA torv6ny) 1.S (1) bekezd6se atapj6n a torv6ny hatdtya a vitdgbajnoksdg
megrendez6s6hez szuks6ges, itletve azzaI osszef igg6, azt kiszolgSt6 beruhizdsokra Es fet0jitdsi
tev6kenys6gre - ide 6rtve a kozter0teti, kdzmii 6s Srvizv6delmi berutr5z6sokat is - (a tov6bbiakban
egyutt: beruh6z5s), a beruhSz6ssat osszefugg6 beszerz6sekre 6s a beruhdz6ssat osszef0gg6
kdzigazgatisi hat6sSgi et15r6sokra, valamint a vitSgbalnoksSg megrendez6s6vel 6s szervez6s6vel
osszef ugg6 egy6b beszerz6sekre terjed ki. AlSnlatk616 az etj6r5s meginditdsakor
dokumentumokkaI igazolta, hogy beszerz6se a FINA torv6ny hat6tya atd tartozik. Ezzel
osszef ugg6sben a FtNA torvQny 3. S (1) bekezd6se atap j6n az ai6nlatk6r6 m inden esetben jogosult
a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontia szerinti, rendkivOti surg6ss6gre atapitott hirdetm6ny netruti
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tdrgyat6sos etj516s alkatmaz5sdra, a vit6gbajnoksSg szervez6se so16n tebonyolitand6
kdzbeszerz6si etl6rdsok tekintet6ben.

A Budapesten megrendezend6 0sz6-, Vizitabda-, M0ugr6, M00sz6 6s Nyittvizi Vil5gbajnoksSg
biztonsSg5val kapcsolatos 2016. 6vi k6tts6gek biztosit6s5r6l sz6l6 184812016. (xtt. 23.) t<orm.
hatSrozat fedezetet biztosit a Rend6rs6g cim r6sz6re a vit5gbajnoksdg biztonsAglval kapcsolatos
f eladatok megvat6sitds5hoz. Az 0rsz5gos Rend6r-f6kapit5nys6g kijetot6se atapj6n a
vilSgbajnoksSg rend6ri biztosit6s6hoz kapcsol6d6 beszerz6sek tebonyolitdsa a Budapesti Rend6r-
f 6kapitdnys5g feladata.

A fenti indokok atapj6n a Budapesti Rend6r-f6kapit6nys5g jogosult rendkivUti stlrg6ss6gre
hivatkozSssat hirdetm6ny n6lkuti t6rgyal5sos etj6r6st lefolytatni a fenti t6rgy6 kozbeszerz6si
ell516sban.

Budapest, 2017. ianv{r 9.
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