
A K6zbeszerz6si Hat6sdg Elnoke megdtlapitja , hogy az atdbbi, rendkivriti surg6ss6gre alapitott

hirdetmdny nElkiili tdrgyoldsos eli6rds iogotapio megolopozon.

ELNOK

lktat6szSm: H NT- 00031/201 7

Tdjdkoztot6
hirdetmdny ndkau tdrgyoltisos etjdrdsr6t a Kbt. r0g. g (4) bekezdAse olopjdn

A 8p2017 Vildgboinoksdg Szeruez1 6s Lebonyott'tf Nonprofit Kft. (a tovdbbiakban: Aldnlatk $6)zTU.
ianulr 25. napiiln a Kbt. 103. S (2) bekezd6se alapj5n tSj6koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6sdgot hogy
a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontia alapl5n hirdetm6ny n6tktjti t6rgyat5sos etjdriist indit
,,Szdllodoi szolgdltotdsok biztositdso o Budopesten megrendezendd 0sz6-, Vfzitobdo-, MAugr6,
MAAsz6 ls Nyiltv{zi Vildgboinoksdgon rdsztvev1 Mddia szdmdro 3*-os szdudshelyen Budopesten,
tSrgyban.

Aj6nlatk616 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en t5j6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tkrili t5rgyal6sos elj5r6s jogatapjdnak
alkatmazhat6s5g5t igazot6 dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Etn6ke a Kbt. 189. S-a atapl5n a sz0ks6ges vizsgdlatokat elv6gezte, a
vizsgSlata sor6n meg5tlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkuli t6rgyat6sos eljdr6s jogalapjdnak
megalapozottsdga meg6ltapithat6.

Jelen ddnt6st a Kozbeszerz6si Hat6sdg Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s5g hontapydn is kozz6teszi a
Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

lndoko16s

AiSntatk6r6 az eliSrils megindit5sakor igazotta, hogy beszerz6se a Budapesten megrende zend6
0sz6-, Vizilabda-, M0ug16-, Mii0sz6- Nyittvizi VitSgbajnoksdg megvat6sitdsdhoz szuks6ges
t6tesitm6ny-felteszt6sr6t sz6t6 201b. XXXilt. torv6ny (a tov6bbiat<ban: FtNA torv6ny) 1.S (1)
bekezd6se alapi1n a vit6gbalnoks5g megrendez6s6hez sz0ks6ges, iltetve a beszerz6sre azzal
osszefugg6sben ker0l sor.
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Ezzel 6sszefugg6sben a FlNAt6rv6ny 3. S (1) bekezd6se atapi5n azai6nlatk6r6 minden esetben

logosutt a Kbt. 98. S (2) bekezO6s e) pontia szerinti, rendkfvtlti s0rg6ss6gre alapitott hirdetm6ny

n6tkriti t6rgyat6sos eti6rSs alkalmaz5sSra.

A Kozbeszerz6si Dont6bizotts5g a 0.919/20t6: D.92012016, D.926/2016, 0.928120t6 - D-

994/2016. sz6mrl hat5rozataiban, valamint a D. 937 120L6, 6s D. 938/2016. sz6m0 hat6rozat6ban

megSttapitotta, hogy ajSntatk616 a vit6gbajnoks6g meqvat6sit6s5vat osszef0996 kdzbeszerz6sei

sorin, a Kbt. 98. S. (Z) Uet<ezd6s e) pontia szerinti, rendkivuti srirg6ss6gre atapitott hirdetm6ny

n6tktlti t6rgyal6sos etj5rSs atkalmazSs5ra, t6rv6nyi fethatalmaz5s atapiSn iogosutt.

Afenti indokok, valamint a D6nt6bizotts5g joggyakorlat6nak megfelet6en aBp20L7 Vit5gbainoksSg

Szervez6 6s Lebonyotit6 Nonprofit Kft. iogosutt rendkivuli surg6ss6gre hivatkoz5ssat hirdetm6ny

n6tk0ti t6rgyat6sos etj5r6st lefolytatni a fenti t6rgyri kdzbeszerz6si eti6r5sban.

Budapest, 2017. febru5r 6.
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