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A Kozbeszerz6siHat6s5g Etn6ke a Kbt. 103. S (4) bet<ezO6se alapjSn meg5llapitja, hogya Bp20I7
Vit6gbajnoks6g Szervez6 6s Lebonyolit6 Kft. aj5nlatk616 (a tov5bbiakban:Ai6ntatk616) "A Csdszdr-

Komjddi Sportuszodo rekonstrukci6 megvol6sitds6hoz szhksdges gyengedromA rendszerek
beszerzdse o 17. FtNA vitdgbojnoksdg megrendezdsdhez kapcsol6d6on" tdrgyban inditott
h i rd et m 6 nv n 6 I k ii I i t d rgya ld s o

s e li d 16 s i o g o lo pi o

m eg o I o p oz on.

lndoko16s
Aj5nlatk616 2017. m6ius2. napiltna Kbt. 103. S (2) bekezd6se atapi5n tSi6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. 9-a (2) bekezd6s6nek e) pontia atapiSn hirdetm6ny n6lk0li t5rgyatSsos

etj5r5st indit ,A Csdszdr-Komiddi Sportuszoda rekonstrukci6 megvol6sftdsdhoz sz0ksdges
gyengedrami rendszerek beszerzdse a 17. FtNA vildgbajnoksdg megrendezdsdhez kapcsol6d6on"
t6rgyban.
Afdntatk616

a 20t7. mdjus 8.-6n megkUtdott

bekezd6s6nek megf etet6en t6l6koztatta

a

a Knt. 103. S (1J
valamint
csatotta a
Hat6sSgot,
Kozbeszerz6si

hi6nyp6tlSsi felhiv6st kovet6en

hirdetm6ny n6lk0ti t6rgyat5sos etl6rSs jogatapj5nak alkalmazhat6s5gSt igazot6 dokumentumokat.
Af5ntatk6r6 az etj5r5s megindit5sakor igazotta, hogy beszerz6se a Budapesten megrendezend6
0sz6-, Vizitabda-, M0ug16-, M00sz6- Nyiltvfzi VitSgbajnoks6g megva16sit6s5hoz sz0ks6ges
l6tesitm6ny-feiteszt6sr6l sz6t6 2015. xxxlll' t6rv6ny (a tov5bbiakban: FINA tdrv6ny) 1'S (1)
bekezd6se atapj6n a vit5gbalnoks6g megrendez6s6hez szuks6ges, iltetve a beszerz6sre azzal
osszef 0gg6sben ker0[ sor.
Ezzel osszefugg6sben a FINA t6rv6ny 3. S (1) bekezd6se atapi6n az ai6nlalk6r6 minden esetben
hirdetm6ny
logosutt a Kbt. 98. S (2) bet<ezO6s e) pontia szerinti, rendklvoti s0rg6ss6gre atapitott
n6tk01i t5rgyat5sos etj5rSs alkalmazSs5ra.

A

Kozbeszerz6si Dont6bizotts5g

a 0.919/2016:

D.92012016, D.926/2016, D.928/2016

-

D.

g34120L6. sz5m0 hat6rozataiban, valamint aD.93712016, 6s D. 938/2016. sz5m0 hatdrozat5ban
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meg6ltapitotta, hogy aj6ntatk616 a vitdgbajnoks6g megvat6sit5sSval 6sszefrigg6 kdzbeszerz6sei
sor5n, a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontia szerinti rendkivtili sUrg6ss6gre atapitott hirdetm6ny
n6tkuti tdrgyat5sos eli5r5s alkalmazSs6ra tOrv6nyi felhatatmaz6s atapj5n jogosutt.

fenti indokok, valamint a Dont6bizotts5g joggyakorlatdnak megfelel6en a 8p2017 Vit6gbajnoks6g
Szervez6 6s Lebonyotit6 Nonprofit Kft. jogosutt rendkiv0ti sUrg6ss6gre hivatkoz5ssal hirdetm6ny
n6tkriti t6rgyalSsos etj6rSst lefotytatni a fenti tdrgyf k6zbeszerz6si elj6rSsban.

A

Jeten d6nt6st a Kdzbeszerz6si Hat6s6g Eln6ke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapj6n is kdzz6teszi a
103. g (4) bekezO6s6nek megfelet6en.
Budapest, 2017. m6ius 12.
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