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Tdjdkoztot6
hirdetm6ny nEkAIi tdrgyoldsos eljdrdsr6l o Kbt. 103. g (4) bekezdAse olopjdn

A Kdzbeszerz6si Hat6s6g Elnoke meg6ltapitja,hogy az at6bbi, rendkivutis0rg6ss6gre atapitott

h i rd et m 6 ny n 6 k A fi fi rgyo ld s o s e Ij d rd s i o g o lo pj o m e g o la p ozott.

A Budopesti Renddr-f6kopitdnysdg (a tovdbbiarban: Aj6nlatk6r6) 2016. december 30. napj6n a

Kbt. 103. S (2) Oet<ezO6se atapj5n t5j6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6s6got hogy a Kbt. 98. S-a (2)

bekezd6s6nek e) pontia atapj6n hirdetm6ny n6tk0ti tdrgyalSsos etj5r5st indit ,,trdnyit6kozpont ds

mobil vezetdsl pontok beszerzdse" tSrgyban.

Aj5ntatk6r6 a Kbt. 1q3. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en t5j6koztatta a Kozbeszerz6si

Hat6s5got. valamint csatotta a rendkfv0ti srjrg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6lk0ti tdrgyatdsos
etjdrSs jogatapjdnak atkalmazhat6s6g6t igazot6 dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj6n a szUks6ges vizsg5[atokat elv6gezte, a

vizsg6lata sordn meg6tlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkriti t5rgyat5sos etjdrSs jogatapj5nak

megalapozotts6ga me gdtlapithat6.

Jelen dont6st a Kdzbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s5g honlapl6n is kozz6teszi

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

lndokolds

A Budopesten megrendezendd 0sz6-, Vfzitobda-, Mflugro-, MAAsz6- Nyittvizi Vitdgbojnoksdg
megvot6sitdsdhoz szhksdges l6tesitmdny-fejlesztdsrdl sz616 2015. XXXlll. tOn/6ny (a

tovSbbiakban: FINA torv6ny) 1.S (1) bekezd6se atapjSn a t6rv6ny hatdtya a vit6gbajnoks6g
megrendez6s6hez szriks6ges, ittetve azzal 6sszefugg6, azt kiszolgSt6 beruh5z6sokra 6s fetfiit6si
tev6kenys6gre - ide 6rtve a k6zterriteti, kozm0 6s 6rvizv6delmi beruh5zdsokat is - (a

tov5bbiakban egyutt: beruhSz6s), a beruh6z6ssal osszefugg6 beszerz6sekre 6s a beruh5zdssal
6sszef0996 kdzigazgatdsi hat6s5gi elj5rdsokra, valamint a vilSgbajnoks6g megrendez6s6vel 6s

szervez6s6vel 6sszef0g96 egy6b beszerz6sekre terled ki. AlSnlatk616 az e115r5s meginditdsakor
dokumentumokkat igazolta, hogy beszerz6se a FINA t6rv6ny hat6tya a15 tartozik. Ezzel
osszefUgg6sben a FINA torv6ny 3. S {1) bekezd6se alapj6n az ai6nlatk6r6 minden esetben

logosult a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontla szerinti, rendkivtiti srirg6ss6gre alapitott hirdetm6ny
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n6lkUti t6rgyat6sos etj6r5s alkatmaz6sdra, a vil5gbajnoks6g szervez6se sor6n lebonyolitand6
kozbeszerz6si etj6r6sok tekintet6ben.

A Budapesten megrendezend6 0sz6-, Vfzitabda-, M0ugr6, M00sz6 6s Nyittvizi Vil6gbajnoks5g
biztons5g6val kapcsotatos 2016. 6vi k6lts6gek biztosit6s6r6t sz6l6 1848/20t6. (Xtt. eg.) form.
hat5rozat fedezetet biztosit a Rend6rs6g cim r6sz6re a vil5gbajnoks5g biztonsdgSvat
kapcsolatos feladatok megval6sitdsShoz. Az 0rsz5gos Rend6r-f6kapit6nys6g kijetot6se atapj5n a
vi169bajnoks6g rend6ri biztosit5s5hoz kapcso16d6 beszerz6sek lebonyotit6sa a Budapesti
Rend6r-f 6kapit5nysSg f eladata.

A fenti indokok atapj6n a Budapesti Rend6r-f6kapit6nys5g iogosult rendkiv0ti s0rg6ss6gre
hivatkoz5ssat hirdetm6ny n6tk0ti t6rgyal5sos eljSr5st tefotytatni a fenti t6rgy0 kdzbeszerz6si
elj5r5sban.

Budapest, 2017. ianv6r 9.
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