s{
r0zsevenzEsr
nnr0s/o
Et-trlOX

I

ktat6sz5m:

H

NT-00280/02

/20t7

Diintds
hirdetmdny ndlkAli tdrgyolfisos eljdrdsrdl
A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 103. g (a) Uetezd6se atapj6n meg6tlapitja, hogy a
892O17 Vit6gbajnoks6g Szeruez6 6s Lebonyolit6 Nonprofit Kft. al5ntatk616 (a
tovSbbiakban: Aj6ntatk6r(5) Ermek technol1gia et1kdszitdse 6s etddllftdsa a ,,17. FINA
Vildgbajnoksdg" megrendezdsdhez kapcsol6d6an t6rgyban inditott
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Aj5ntatk6r6 2077. milvs 24. napiln a Kbt. 103. S (2) bekezd6se atapj5n t5j6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontja atapj6n hirdetm6ny
n6tk0ti t5rgyatSsos etj5r6st indit Ermek technol6gia etflkdszftdse 6s el66llitdsa a ,,17. FtNA
Vi ld g boj n o ks d g" m e g re n d ez 6 s 6 h ez ko pc so l6d 6a n tirgyban.
Ajdntatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6seinek megfetet6en t5j6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s6got, valamint csatotta a hirdetm6ny n6tk0ti t6rgyat6sos etj6r6s logatapl5nak
atkalmazhat6s6gSt gazo[6 dokumentumokat.
i

Aj5ntatk6rS az etj5r5s megindit6sakor igazotta, hogy beszerz6se a Budapesten
megrendezend6 Usz6-, Vfzitabda-, MUugr6-, M00sz6- Nyittvizi Vit6gbajnoks5g
megva[6sft6s6hoz szuks6ges l6tesitm6ny-fejteszt6srSt sz6t6 2015. XXXlll. torv6ny (a
tov6bbiakban: FINA torv6ny) 1.S (1) bekezd6se atapj5n a vitdgbajnoks1g megrendezdsdhez
szdksdges, illetve o beszerzdsre azzal osszefhggdsben kerAl sor.

EzzeI osszef0gg6sben a FINA torv6ny 3. S (1) bekezd6se atapj5n az al5ntatk6r6 minden
esetben jogosult a Kbt. 98. 5 (2) bekezd6s e) pontia szerinti, rendkiv0ti surg6ss6gre atapitott
hirdetm6ny n6tkuti t6rgyat5sos etj5r5s alkalmaz5s5ra.
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A Kozbeszerz6si Dont6bizotts6g a D.919/2016.: D.920/20L6., D.926/?016., 0.9281?0t6.

-

D.

934/?0L6. sz5m0 hat5rpzataiban, vatamint a D. 937/?0L6., 6s D. 938/2016. sz6m0
hat5rozat6ban me96ttapitotta, hogy aj5ntatk616 a vit5gbajnoks6g megval6sit6s6vat
osszef0gg6 kozbeszerz6sei sor5n, a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontia szerinti rendkiv0ti
s0rg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyal5sos etj5r6s alkalmaz6s6ra torv6nyi
f

elhatalmazds atapj6n jogosult.

indokok, valamint a Dont6bizottsSg joggyakortatdnak megfetel6en a Bp?Ot7
VitSgbajnoks6g Szeruez6 6s Lebonyotit6 Nonprofit Kft. jogosutt rendkfv0ti s0rg6ss6gre
hivatkoz6ssat hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyal5sos etj6rast tefotytatni a fenti t6rgy0 kozbeszerz6si

A fenti

etjSr5sban.

a Kozbeszerz6si Hat6sSg Elnoke
kozz6teszia 103. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

Jelen d6nt6st

a

K6zbeszerz6si Hat6s6g hontapj6n is
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