
ELNOI{

lktat6sz6m: H NT- 00004/201 7

Tdjdkoztot6
hirdetm6ny ndlkiili tdrgyolfisos eljdrdsr6l a Kbt. 103. g (4) bekezdlse olopjdn

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke meg5ttapitja,hogy az alSbbi, rendkivOli s0rg6ss6gre atapitott

h i rd et m 6 ny n 6 Ik ti Ii td rgyo krt s os e Ij d rd s i og o lo pj o m e g o Io poz ott.

A 8p2017 Vildgbojnoksdg Szervez6 6s Lebonyolit6 Nonprofit Kft. (a tov5bbiakban: Al5ntatk6r6)
?0I7. ianv6r 6. napl5n a Kbt. 103. S (2) belezO6se atapj5n t5j6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s5got hogy a Kbt. 98. S-a [2) bekezd6s6nek e) pontya atapjdn hirdetm6ny n6tkuti tdrgyalSsos
elj5r6st indit "szdllodoi szolgdltotdsok biztositdsa a Budapesten megrendezendd IJsz6-, Vizilobdo-,
Mtugr6, MAisz6 6s Nyiltvizi Vildgbojnoksdgon rdsztvev6 csapatok szdmdro 4*-os szdttdshelyen
B a lo t o n f 0 re d e n" l{rgyban.

AiSnlatk6r6 a r6sz6re 20t7.ianv{r 11. naplSn megkrjtdott hi5nyp6tl6si fethivdst k6vet6en a Kbt.
103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en t5l6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sSgot, valamint
csatolta a hirdetm6ny n6lkuti tdrgya[5sos etjS16s logatapj6nak alkatmazhat6sdg6t igazot6
dokumentumokat.

A K6zbeszerz6si Hat6sSg Etnoke a Kbt. 189. S-a atapl6n a szuks6ges vizsgSlatokat elv6gezte, a
vizsg5lata sor6n meg6ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkriti tdrgyatdsos etlSrds jogatapldnak
megatapozotts5ga me g5llapithat6,

Jeten dontest a Kdzbeszerz6si Hat6sdg Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapj6n is kozz6teszi
a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

lndoko16s

Af6ntatk6r6 az elj6r6s megindit5sakor igazotta, hogy beszerz6se a Budapesten megrendezend6
0sz6-, Vizitabda-, M0ug16-, M00sz6- Nyittvizi Vit6gbajnoksSg megvat6sit6s6hoz sz0ks6ges
l6tesitm6ny-fejleszt6sr6l sz6t6 2015. XXXilt. torv6ny (a rov6bbiatban: FtNA torv6ny) 1.S (1)
bekezdese alapjdn a vit6gbajnoksdg megrendez6s6hez sz0ks6ges, iltetve a beszerz6sre azzal
osszef0gg6sben kerul sor.
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Ezzel 6sszef0gg6sben a FINA torv6ny 3. S (1) bekezd6se atapj5n az al6nlatk6r6 minden esetben
jogosult a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontja szerinti, rendkivtiti s0rg6ss6gre atapitott hirdetm6ny

n6tkuti t5rgyat5sos etl6r5s alkalmaz6s6ra.

A Kozbeszerz6si Dont6bizotts5g a D.919/20t6: D.920/2016, 0.926/2016, D.928/20L8 - D.

934/20L6. sz5m0 hat6rozataiban, valamint aD.937/2016,6s D. 938/2016. sz6m6 hat5rozatdban
meg5ttapitotta, hogy aj5nlatk616 a vitSgbalnoksdg megval6sit5s6vat dsszef0g96 kdzbeszerz6sei
sor6n, a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontja szerinti, rendkivuli srlrg6ss6gre alapitott hirdetm6ny
n6tkuti t6rgyat6sos etjSrds atkatmaz5sdra, torv6nyi fethatatmaz6s atapj6n jogosult.

A fenti indokok, valamint a D6nt6bizotts6g joggyakortat6nak megfelel6en a Bp20L7
Vit5gbalnoksdg Szervez6 6s Lebonyotit6 Nonprof it Kft. jogosutt rendkivtrli sUrg6ss6gre
hivatkoz5ssat hirdetm6ny n6tkuti t5rgyat6sos etj5rSst lefotytatni a fenti t5rgy0 kozbeszerz6si
eljS16sban.

Budapest, 2017. ianvlr 20.
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