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TdjEkoztot6
hirdetmdny ndkhfi firgyoldsos eljdrdsr6l a Kbt. 103. g (4) bekezd4se olopjdn

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etndke meg6ltapitja,hogy az a15bbi, rendkivuli srjrg6ss6gre alapitott

h i rd et m 6 ny n 6 lkii li td rgya 16 so s e li d rd s j o g o lo pj o m eg o lo p oz on.

A 8p2017 Vildgbajnoksdg Szeruezd 6s Lebonyolit6 Nonprofit Kft. (a tov6bbiakban: Ajdntatk616) 2017 .

janu6r 31. napjdn a Kbt. 103. S (2) bekezd6se atapj5n tdj6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got hogy

a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontja atapl5n hirdetm6ny n6tk0ti tdrgyal5sos eljSr6st indit

,,BAtorok beszerz4se a 2017-es Asz6 vildgbojnoksdg megrendezdsdhez kapcsol6d6on" tSrgyban.

Aj6ntatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelel6en t5j6kozratra a Kozbeszerz6si
Hat6sSgot, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tk0ti t6rgyat6sos eljSr5s jogalapj5nak

alkalmazhat6s5gSt igazo[6 dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Elndke a Kbt. 189. S-a atapl5n a sz0ks6ges vizsgSlatokat elv6gezte, a

vizsgSlata sor5n megStlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti tdrgyal5sos etj5r5s jogalapjdnak

megalapozottsdga meg5ttapithat6.

Jelen d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Elnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapjSn is kozz6teszi a

Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

lndoko16s

Aj6nlatk6r6 az eljdr5s meginditSsakor igazolta, hogy beszerz6se a Budapesten megrendezend6
0sz6-, Vizitabda-, Mfiug16-, M0risz6- Nyittvizi Vitdgbajnoks6g megvat6sit5s6hoz szuks6ges
t6tesitm6ny-fejteszt6sr6l sz6t6 2015. XXX|ll. tdrv6ny (a tov6bbiakban: FINA torv6ny) 1.S (1)

bekezd6se atapjdn a vil6gbajnoksdg megrendez6s6hez szuks6ges, illetve a beszerzesre azzal.

dsszef Ugg6sben ker0l sor.

Ezzel osszefugg6sben a FINA torv6ny 3. S (1) bekezd6se atapi6n az ai6nlatk6r6 minden esetben

logosutt a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontja szerinti, rendkivUli sUrg6ss6gre atapitott hirdetm6ny
n6tkUti t5rgyat5sos etjdrds a Ikalmaz6s5ra.
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A Kozbeszerz6si Dont6bizotts6g a D.9t9120t6: D.920/2016, 0.926/2016, D.928120L8 - D.

934120L6. szdm0 hat6rozataiban, valamint aD.937120L6, 6s D. 938/2016. sz6m0 hat6rozat6ban
meg6ttapitotta, hogy aj6ntatk616 a vit6gbajnoks5g megvat6sft6s5val osszefUgg6 k6zbeszerz6sei
sor6n, a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontja szerinti, rendkiv0li s0rg6ss6gre alapitott hirdetm6ny
n6lkUtit5rgyatSsos etj6r5s atkalmaz6sdra t6rv6nyi felhatalmaz6s alapjSn jogosult.

A fenti indokok, valamint a D6nt6bizotts5g ioggyakorlat6nak megfetel6en a Bp2017 Vi169bajnoks5g
Szeruez6 6s Lebonyotit6 Nonprofit Kft. jogosutt rendklv0ti srirg6ss6gre hivatkozSssat hirdetm6ny
n6tkUli t5rgyal5sos etl5r6st lefolytatni a fenti t6rgy0 k6zbeszerzdsi elj5r5sban.

Budapest, 2017. febru5r 13.
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