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hirdetmdny ndlkiili tdrgyal6sos eljdrdsr6l
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Kozbeszerz6si Hat6sSg Elnoke o kdzbeszerzdsekrdl sz6l6 2015. ivi CXLlll. torudny {a
tovdbbiakban: Kbt.) 103. g U) be*ezAdse atapjdn meg6tlapitja, hogy a Hl.l V6delemgazdas6gi
Hivatal ajSnlatk616 (a tov5bbiakban: Aj6ntatk616) ,,specidlis repiilfltdri ttzolt6 t6ning"
tSrgyban inditott
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Aj6ntatk6r6 2017. december 15. napjdn o Kbt.103. S (1) bekezddse alapi{n t5j6koztatta a
K6zbeszerz6si Hat6s5got, hogy a Kbt. 98. g (2) bekezddsdnek c) pontja atapjdn hirdetm6ny n6tkriti
t5rgyal6sos etj5r6st indil "Specidlis rep0l6tdri t0zolt6 trdning" tdrgybon.
Aj5ntatk6r6 a r6sz6re megktitdott hi6nyp6tl6si fethivdst kovet6en a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek
megfelet6en tSj6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatotta a hirdetm6ny n6lk0li
t5rgyal5sos etj5r5s jogatapjSnak alkalmazhat6s6g6t igazot6 dokumentumokat.

Aj6ntatk6r6 igazolta, hogy a szerz6d6s kizdr6tag egy meghat5rozott gazdas5gi szerepl6vel,
az ajSntatt6tetre felhivott Fire Dragon Fighters Hungary Kft.-vel k6thet6 meg.

fizolt6 trdning oktat6si
tev6kenys6gre vonatkoz6 enged6ttyet kizSr6tag az aiSnl,altftelre felhivott Fire Dragon Fighters
Hungary Kft. rendelkezik. Csatotta a Nemzeti Fejleszt6si Miniszt6rium L6giforgatmi 6s Reprit6t6ri
Hat6sSgi F6osztSlya Sttal kiStlitott kiz5r6tagoss6gi igazol5st, mety szerint 2013. m6jus 13-6n a
Fire Dragon Fighters Hungary Kft. r6sz6re oktatdsi enged6lyt adott, amely megfelel a t0zolt6 6s a
Aj6ntatk616 igazolta, hogy a beszerz6s t5rgy5t k6pez6 specidlis repAbtdri

m0szaki ment6 szolgStat tagjai eset6ben a nemzetkozi polg5ri reprjt6s16t sz6t6 Chicag6i
Egyezm6ny 14. (lCAO Annex) frjggel6k 9.2.38. pontiSnak, valamint a Reput6t6ri Szotg6tatok
K6zikonyv (tCRO Ooc 9137 Part 1) kdvetetm6nyeinek. A L6giforgatmi 6s Reprit6t6ri Hat6sdgi
F6oszt5ly t5j6koztatta tovdbb6 al5ntatk6r6t, hogy a Fire Dragon Fighters Hungary Kft. gazdasSgi
szerepl6n kiviit mds oktatSsi c6gnek hason[6 enged6tyt nem Sltitott ki.
Fentiekre tekintettel, valamint

a

rendelkez6sre bocs6tott iratokb6l megSllapithat6, hogy

Ai5ntatk6r6 r6sz6re nem t6tezik m6s, reSlis alternativa beszerz6si ig6ny6nek
kie169it6s6re, valamint, hogy a verseny hi5nya nem annak k6vetkezm6nye, hogy
Aj5ntatk6r6 a kiizbeszerz6s tArgyilt a versenyt indokolatlanul sz6kit6 m6don hat5rozta
meg.
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A K6zbeszerz6si Hat6sSg Elndke a Kbt. 189. S-a atapj5n a sz0ks6ges vizsg6tatokat elv6gezte, a
vizsg5tata sor5n meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti t6rgyal6sos etj6r6s jogatapi6nak
megalapozotts6ga megSttapithat6.
Jeten d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kdzbeszerz6si Hat6s5g hontapj6n k6zz6teszi a
Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 2018. janu5r 3.
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