
KtizBEszEnzEsr
nnr0s/a

ELNOK

I ktat6sz5m: HNT- 00868/201 6.

TdjERoztot6
hirdetmdny ndlktili tdrgyoldsos eljdrdsr6l o Kbt. 103. S (4) bekezddse olopjdn

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke meg6ttapitja,hogy az at5bbi, rendkivuli srjrg6ss6gre atapitott

h i rd et m 6 ny n 6 k A fi t d rgya 16 s o s e li 6 rd s j og o lo pi o m e g o lo p oz ott.

A Budopesti Renddr-f1kapitdnysdg (a tovSbbiakban: Ajdntatk616) 2016. december 30. napl6n a

Kbt. 103. S (2) OekezO6se atapj6n tSl6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got hogy a Kbt. 98. S-a (2)

bekezd6s6net< e) pontia atapj5n hirdetm6ny n61k0li tdrgyal6sos etj5r5st indit ,Megjelenitend6 6s

odotdtviteli eszkozok beszeizdse" t5rgyban.

AlSntatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetet6en t5j6koztatta a K6zbeszerz6si
Hat6s5got, vatamint csatolta a rendkivrili surg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6tkuti t6rgyat5sos
etl616s jogatapjSnak atkalmazhat6s6gdt igazo16 dokumentumokat.

A K6zbeszerz6si Hat6sSg Etnoke a Kbt. 189. S-a alapj5n a szuks6ges vizsg6tatokat elv6gezte, a

vizsgSlata sordn meg6ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lk0ti t5rgyat6sos etiSrds iogatapl6nak
megalapozottsSga me g5ttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a K6zbeszerz6si Hat6s5g hontapjdn is kdzz6teszi

a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

lndoko16s

A Budopesten megrendezendd 0sz6-, Vizitabdo-, MAugr6-, MA0sz6- Nyiltvizi Vildgbojnoksdg
megval6sitdsdhoz szIksdges l6tesitmdny-fejtesztdsrdt sz616 2015. XXXlll. t6rv6ny (a

tov6bbiakban: FINA torv6ny) 1,S [1) bekezd6se atapj6n a torv6ny hatdtya a vit5gbajnoks5g
megrendez6s6hez szuks6ges, ittetve azzaI osszefug96, azt kiszotg5t6 beruh6z5sokra 6s fet0jit6si
tev6kenys6gre - ide 6rtve a kdzterUleti, kozm0 6s 6rvizv6detmi beruh6z6sokat is - (a

tov5bbiakban egyutt: beruhSzSs), a beruh5z6ssa[ osszefrjg96 beszerz6sekre 6s a beruh5zdssal
osszefugg6 kbzigazgallsi hat6s5gi etl5r6sokra, valamint a vit6gbajnoks5g megrendez6s6vel 6s

szervez6s6vel osszefrjgg6 egy6b beszerz6sekre terjed ki. Ajdntatk616 az eti5r5s megindit5sakor
dokumentumokkal igazolta, hogy beszerz6se a FINA torv6ny hatdtya atd tartozik. Ezzel

osszef0gg6sben a FINA torv6ny 3. S (t) netezO6se atapi6n az ai6nlatk6r6 minden esetben

logosutt a Kbt. 98, 5. (2) bekezd6s e) pontja szerinti, rendkivuli sijrg6ss6gre atapitott hirdetm6ny
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n6tkuti t6rgyal6sos etjSr6s alkalmaz5s5ra, a vit5gbajnoksdg szervez6se sor6n lebonyotitand6
kozbeszerz6si elj6rSsok tekintet6ben.

A Budapesten megrendezend6 0sz6-, Vizilabda-. Mfiugr6, M06sz6 6s Nyiltvfzi Vit5gbainoks5g
biztonsSgdval kapcsolatos 2016. 6vi kolts6gek biztositSs6r6t sz6l6 I848/20L6. (Xtt. Zg.) ttorm.
hatSrozat fedezetet biztosft a Rend6rs6g cim r6sz6re a vil5gbajnoks5g biztons6g6val
kapcsolatos fetadatok megval6sit5s6hoz. Az 0rsz6gos Rend6r-f6kapit5nysSg kijelol6se atapl5n a
vilSgbainoks5g rend6ri biztosit5s6hoz kapcsol6d6 beszerz6sek lebonyotit6sa a Budapesti
Rend6r-f 6kapitdnys6g f eladata.

A fenti indokok atapj5n a Budapesti Rend6r-f6kapitSnys6g jogosult rendkivUti sUrg6ss6gre
hivatkoz5ssat hirdetm6ny n6lkuli t6rgyat6sos etj6r6st tefotytatni a fenti t5rgyrj kozbeszerz6si
etjdrdsban.

Budapest, 2017. ianv{r 9,
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