s
=l

Kt)zBESzERzESI

nnr6s/o
ELNOX

I

ktat6sz5m : H NT-O02 60/0

2

/?0I7

Ddntds
h i rd

etm6ny

n 6 lkii

Ii

td

rgya l6sos e lj 6 rd sr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se atapj5n meg5ttapitja, hogy a
Bp?O17 Vit6gbainoks6g Szeruez6 6s Lebonyolit6 Nonprofit Kfr. aj6ntatk616 (a
tovdbbiakban: AjSntatk6r6) ,,Busz dekordci6 gydrtdso 6s tetepitdse o
"12. FINA
vildgbajnoksdg" megrendezdsdhez kapcsol6d6an" t5rgyban inditott

hidetmEny ndlkhfi tdrgyoldsos etjdrds iogalopja megotopozott.
lndokolds
Aj5ntatk6r6 2077. m6ius 15. napj5n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se atapj5n t6j6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontia atapj6n hirdetm6ny
n6tk0ti t6rgyal6sos etj5r6st indit Busz dekomci6 gydrtdso 6s tetepitdse o ,17. F1NA
v i ld g baj n o k s d g" m e g re n d ez 6 s 6 h ez ka pc so t6 d 6o n t6rgyban.
Aj6ntatk6r6 a Kbt. 103. S (1) bekezd6s6nek megfetet6en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6sSgot. valamint csatotta a hirdetm6ny n6lkuti tSrgyat5sos etjSr5s jogatapj6nak
alkalmazhat6sSg6t gazot6 dokumentumokat.
i

Ai5ntatk6r5 az etj5r6s megindit5sakor igazotta, hogy beszerz6se a Budapesten
megrendezend6 0sz6-, Vfzitabda-, M0ugr6-, Mfi0sz6- Nyittvizi Vit5gbajnoks5g
megvat6sit5s6hoz sz0ks6ges t6tesltm6ny-fejteszt6sr6t sz6t6 20t5. XXXllt. torv6ny (a
tov6bbiakban: FINA torv6ny) 1.S (1) bekezd6se atapj6n a vildgbojnoksdg megrendez|sdhez
szlksdges, illetve a beszerzdsre azzol osszef1gg1sben kerA! sor.
Ezzel osszefugg6sben a FINA torv6ny 3. g (1) bekezd6se atapj5n az aj5ntatk6r6 minden
esetben jogosult a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontla szerinti, rendkiv0ti s0rg6ss6gre atapitott
hirdetm6ny n6tkriti t6rgyal6sos etjSr6s atkatmaz5s5ra.
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A Kozbeszerz6si Dont6bizotts5g a D.919/2016.; DS20/20L6., D.926/2016., D.928

934/20L6. sz5m0 hat5rozataiban, valamint a
hat5rozat5ban meg5ttapitotta, hogy ai6ntatk616 a vit5gbalnoks6g megva[6sit6s5val
osszefugg6 kozbeszerz6sei sor5n, a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontia szerinti rendkiv0ti
s0rg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyatSsos etjSr5s alkatmaz6sdra torv6nyi
felhatatmaz6s atapj5n jogosutt.

A fenti indokok, vatamint a Dont6bizotts6g joggyakortat6nak megfetel6en a

Bp20L7

Vit5gbajnoks|g SzervezS 6s Lebonyotit6 Nonprofit Kft. iogosutt rendkiv0li s0rg6ss6gre
hivaikozSssat hirdetm6ny n6tkuti t5rgyal5sos etjSr5st tefotytatni a fenti t6rgy0 kozbeszerz6si
etj616sban.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke

a

Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapi6n is

kozz6teszia 103. S (4) bekezd6s6nek megfelet6en.
Budapest, 2017. m5ius 18.
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