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Tdjdkoaot6
hirdetm6ny ndlkiiti tdrgyoltsos eljdrdsr6l o Kbt. 103. g (4) bekezddse olopifin

A K6zbeszerz6si Hat6sSg Etnoke meg6tlapitja, hogy az at6bbi, rendkiviili srirg6ss6gre atapitott

h i rd et m 6ny n 6 lkii li t d rgya 16 so s e li 6 rd s i og a la pi o m e g a lo p ozott.

A Bp20lTVitdgbojnoksdg Szervezd 6s Lebonyolit6 Nonprofit Kft. (a tov5bbiakban:Ai5nlatk6ro)20t7 .

januSr 31. napjdn a Kbt. 103. S (2) bekezd6se atapj6n t6l6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got hogy

a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontia atapj6n hirdetm6ny n6lktiti t5rgyat6sos elj6r5st indit

"Egyen- 6s formoruhdk et1dttitdso, gydrtdsa o 2017-es Asz1-vildgboinoksdg megrendezdsdhez

ko pcso l6d 6o n" t5rgyban.

Aldntatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetel6en t5j6koztatta a Kozbeszerz6si

Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tktiti tSrgyal6sos eti6r6s logalapj5nak
alkaImazhat6s5g6t igazot6 dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapjSn a szuks6ges vizsgdtatokat elv6gezte, a

vizsg6tata sor5n meg6ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkuti t6rgyalSsos eti5r5s iogatapi5nak
megalapozotts5ga meg6ttapithat6.

Jelen dont6st a KOzbeszerz6si Hat6s6g Elnoke a Kozbeszerz6si Hat6sdg hontapi6n is kozz6teszi a

Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfele[6en.

lndokolds

Al6nlatk6r6 az etj6r6s megindft5sakor igazotta, hogy beszerz6se a Budapesten megrendezend6

Usz6-, Vizitabda-, M0ug16-, M00sz6- Nyittvizi Vitdgbajnoks5g megvat6sit5sShoz sz0ks6ges

t6tesitm6ny-felleszt6sr6l sz6l6 2015. xxxlll. torv6ny (a tov6bbiat<ban: FINA torv6ny) 1's {1)

bekezd6se atapl5n a vitdgbajnoks5g megrendez6s6hez sztiks6ges, illetve a beszerzesre azzal

6sszef 0gg6sben ker0l sor.

Ezzel osszefrjgg6sben a FINA torv6ny 3. S (1) bekezd6se alapi6n az ai6ntatk6r6 minden esetben

jogosult a Kbt. 98. S (2) neXezd6s e) pontia szerinti, rendkivtjti s0rg6ss6gre alapitott hirdetm6ny

n6lkiili t6rgyal5sos eti5rSs atkalmazSs6ra.
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A Kozbeszerz6si D6nt6bizottsSg a D.919/20t6: D.920/2016, D.926/2016, 0.928/2016 - D.

934/20t6. sz6m0 hat6rozataiban, valamint aD.937/2016,6s D. 938/2016. szilm(t hat6rozat5ban
megdltapitotta, hogy ajSnlatk616 a vilSgbajnoks6g megval6sft5s6val 6sszefrlg96 kozbeszerz6sei
sordn, a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontia szerinti, rendkivuti srirg6ss6gre atapitott hirdetm6ny
n6tkrjti t5rgyalSsos eli516s atkalmaz5s5ra tdrv6nyi felhatatmazds alapj6n jogosutt.

A fenti indokok, valamint a DOnt6bizottsdg joggyakortat5nak megfelet6en a Bp2017 VitSgbajnoks6g
Szervez6 6s Lebonyotit6 Nonprofit Kft. jogosutt rendkivrili srJrg6ss6gre hivatkozSssat hirdetm6ny
n6lkuli t6rgyal5sos elj5r6st tefolytatni a fenti t5rgy0 kbzbeszerz6si etj5r6sban.
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