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hirdetmEny nElkiilitdrgyoldsos eljdrdsr6l o Kbt. 103. g (4) bekezdEse alopjdn

A K6zbeszerz6si Hat6s6g Etnoke meg6ltapitja,hogy az at6bbi, rendkfv0li srjrg6ss6gre atapitott
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8p2017 Vildgbojnoksdg Szeruezd 6s Lebonyotit6 Nonprofit Kft. (a tov5bbiakban: AiSntatk616) 2016.
december 01. napj5n a Kbt. 103. S (2) bekezO6se atapj6n t5j6koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6s6got
hogy a Kbt. ;E8 S-a (2) bekezd6s6nek e) pontja alapl5n hirdetm6ny n6tkriti t6rgyat6sos etl5rSst
indil ,,Szdtlolrii szotgdltotdsok biztositdso o Budopesten megrendezend| tJsz6-, Vizitabdo-, MAugr6,
uA6s26 6s NyiltviziVitdgbajnoksdg r4sztvevfii 6s szervez6i szdmdra" t6rgyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en t5i6koztatta a Kdzbeszerz6si
Hat6sdgot, valamint csatolta a rendkivrili s0rg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6tktjti t5rgyat5sos
elj5r5s jogatapj6nak alkalmazhat6sdg5t igazolo dokumentumokat
A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a Kbt. 189. S-a atapj6n a sz0ks6ges vizsg5latokat etv6gezte, a
vizsgdlata so16n megdtlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkuti tdrgyat5sos etj5r5s iogatapiSnak
megatapozotts6ga megdttapithat6.
Jeten dont6st a Kdzbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a Kdzbeszerz6si Hat6s6g hontapj5n is kozz6teszi
a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

raugr6-, Ma0sz6- Nyirtvizi vitdsboinoksdg
Budapesten megrendezend. 0sz6-, :#
megvot1sitdsdhoz szlksdges l1tesitmdny-fejtesztdsfrl sz6t6 2015. XXXlll. t6rv6ny (a
tovdbbiakban: FINA tdrv6ny) 2.S Q) 6s (3) bekezd6se atapj5n aldntatk6r6 a 2017. 6vi
vilSgbajnoks5g megrendez6s6vel kapcsolatos egyes feladatok i16nyit6s5t 6s lebonyotit5s5t v6gzi,
mety fetadatok megval6sitSsa 6rdek6ben jogosult az ezekhez szuks6ges beszerz6sek
v6grehaltSs6ra, 6s szUks6g szerint az egy6b t5rgy0 szerz6d6sek megk6t6s6re. Ezzel
osszefUgg6sben a FINA torv6ny 3. S (1) Uet<ezd6se atapl6n az ai6nlatk6r6 minden esetben
jogosutt a Kbt. 98. S. (Z) nefezd6s e) pontja szerinti, rendkivrjti srirg6ss6gre atapitott hirdetm6ny
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n6tkuti tdrgyal5sos elj5r6s alkalmazdsdra, a vit5gbajnoks6g szervez6se sor5n lebonyolitand6
k6zbeszerz6si etj616sok tekintet6ben.
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Kozbeszerz6si Ddnt6bizottsdg

a D.9L9/2016; D.920/2016, D.926/2016, D.928/20t8 -

D.

934120L6. sz5m0 hat6rozataiban, valamint a D. 937 /20t6, 6s D. 938/2016. szdm0 hal6rozatdban

megSltapitotta, hogy ajSnlatk616 a vit6gbajnoks6g megvat6sit5s6val dsszefugg6 kozbeszerz6sei
sor6n, a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontia szerinti, rendkivrjti s0rg6ss6gre atapitott hirdetm6ny
n6lk01i t6rgyal5sos etjSrds alkatmazSs6ra, tdrv6nyi felhatatmaz5s alapj5n jogosult.

a

a

A f enti indokok, valamint D6nt6bizotts6g joggyakorlat5nak megfetet6en Bp20t7
Vitdgbainoks5g Szervez6 6s Lebonyotit6 Nonprof
Kft. jogosutt rendkivriti s0rg6ss6gre
hivatkozSssat hirdetm6ny n6lkrjti t6rgyat6sos etjdr5st tefotytatni a fenti t6rgy0 k6zbeszerz6si

it

etl5r5sban.

Budapest, 2016. december 7.
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