KoZBESZERzEsl

nnrdv'o
ELNOK

lktat6szdm: HNT-O01 07l0 4 /2017

Ddntds
h i rd

et mdny

n 6 IkA

fi td rgyo ld sos e lj d rd sr6 I

AKdzbeszerz6si Hat6s5g Etnokea Kbt. 103. S (4)bekezd6seatapj6n meg5ttapitja, hogya Bp?0t7
Vit5gbajnoks5g Szervez6 6s Lebonyotit6 Nonprofit Kfr. al6ntatk616 (a tov5bbiakban:
Ai5nlatk616) Beldptet6 rendszer telepitdse is izemeltetdse o ,17. FtNA Vitdgbajnoksdgon" t5rgyban

inditott

hirdetmdny n6lk0fi 6rgyol6sos elifirds iogolopio megotapozott.
lndoko16s

Afdnlatk6r6 2017. m6rcius 16. napjdn a Kbt. 103. S (2) bekezd6se atapj5n t5j6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6sSgot, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontja atapj6n hirdetm6ny
n6lkuti t6rgyal5sos etjSr6st indit Bel1ptetd rendszer tetepitdse ds Izemettetdse o ,12. F\NA
Vi ldg

boj no ksd gon" t6rgyban.

AjSntatk6r6 a r6sz6re 20t7. mlrcius 20. napj5n megkutdott hiSnyp6ttSsi felhiv6st kovet6en a Kbt.
103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelel6en t5j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got, vatamint

csatolta

a

hirdetm6ny n6tktjti t6rgyat5sos etj6r5s jogalapjdnak atkalmazhar6sdg6t igazot6

dokumentumokat.
Ai6ntatk616 igazolta, hogy beszerz6se a Budapesten megrendezend6 tjsz6-, Vizilabda-, Miiug16-,
MU0sz6- Nyittvizi VilSgbalnoksSg megvat6sit5sShoz szuks6ges t6tesitm6ny-fejteszt6sr6t sz616
2015. XXX|ll. torv6ny (a tov6bbtakban: FtNA t6rv6ny) 1.S (1) bekezd6se atapldn a vil6gbajnoks6g
megrendez6s6hez szuks6ges, illetve a beszerz6sre azzal, osszefugg6sben kerriI sor.

A

Kozbeszerz6si Ddnt6bizottsdg a 0.919/2076, D.920/2016, D.926/2016, D.928 /20t6 - D.
934/2016. sz6m0 hatdrozataiban, valamint aD.937/2016,6s 0.938/2016. szdmU hat5rozatdban
meg5ttapitotta, hogy aj5ntatk616 a vi15gbajnoks5g megvat6sit6s5val osszef0gg6 kozbeszerz6sei
sor6n, a Kbt. 98. 5. (2) bekezd6s e) pontia szerinti rendkivUli s0rg6ss6gre alipitott hirdetm6ny
n6lktiti t6rgyat6sos elj6r6s alkalmaz5s5ra torv6nyi fethatalmaz6s alapj6n jogosutt.
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fenti indokok, valamint a Ddnt6bizotts5g ioggyakorlat6nak megfelel6en a 8p2017 VitSgbajnoks5g
Szervez6 6s Lebonyotft6 Nonprofit Kft. iogosutt rendkivuti surg6ss6gre hivatkozdssat hirdetm6ny

A

n6tkrjti t5rgyatSsos etj5r6st lefotytatni a fenti t6rgy0 k6zbeszerz6si elj6r5sban.
A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapjSn a sztiks6ges vizsg6tatokat elv6gezte, a
vizsgStata sor5n meg6ttapitotta. hogy a hirdetm6ny n6tkUti t5rgyal5sos etj6rds jogatapjdnak
megalapozottsSga megSltapithat6.
Jelen d6nt6st a Kdzbeszerz6si Hat6sSg Etn6ke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapj5n is k6zz6teszi a
103. S (+) nekezd6s6nek megfetet6en.

Budapest, 2017. m5rcius 28.
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