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A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etndke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapj6n meg5llapitja, hogy a Bp?Ol7
Vil6gbajnoksdg Szervezil 6s Lebonyotit6 Nonprofit Kft. (a tovSbbiakban: Ajdntatk6r6), mint
aj5ntatk6r6 Sltal ,,Ker6kpdrit t&kdsEnek megdpitdse. Vdllalkozdsi szerz6d4s" t5rgyban
inditott

h i rd et m 6 ny n 6 kA fi td rgyo 16 sos e li 6 rd s j oga la pj o m eg o lo pozott.

lndoko16s

Aj5nlatk616 2017. Spritis 3. napjdn a Kbt. 103. S (2) bekezd6se alapjSn t6j6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontja ataplSn hirdetm6ny n6tktiti t5rgyat5sos
etjSr5st indit ,,Kerdkpdrfi tandsAnek megEpitise. vdllalkozdsi szerz6dds" t6rgyban.

Aj5ntatk616 a r6sz6re 2017.5prilis 6. napj5n megkutd6tt hi6nyp6tt5sifelsz6lit6st kdvet6en a Kbt.
103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en tdj6koztatta a Rdzbeszerzlsi Hat6sSgot, valamint
csatolta a hirdetm6ny n6tkrjti tSrgyat6sos elj516s jogatapjdnak atkatmazhat6s5g5t igazol6
dokumentumokat.

AjSntatk616 igazolta, hogy beszerz6se a Budapesten megrendezend6 0sz6-, Vfzitabda-, M0ug16-,
M00sz6- Nyittvfzi Vitdgbalnoks5g megvat6sit6s6hoz szUks6ges l6tesitm6ny-fejteszt6sr6l sz6t6
2015. XXX|ll. torv6ny (a tov6bbiakban: FINA torv6ny) 1.S (1) bekezd6se atapj5n a vit6gbajnoksdg
megrendez6s6hez sztiks6ges, illetve a beszerz6sre azzal dsszeftjgg6sben kertjl sor. Ezzel
osszef rigg6sben a FINA torv6ny 3. S (1) bekezd6se atapj6n az ai6nlatk6r6 minden esetben jogosult
a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontja szerinti, rendkiv0ti s0rg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6lktjti
tdrgyalSsos eljSr6s alkalmazdsdra.

A FINA torv6ny 1. sz6mri melt6ktet6nek 12.6s 160. sorai atapj6n az 6rintett ingatlanok a FINA
torv6ny hat6tya ald tartoznak.
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A Kdzbeszerz6si Ddnt6bizotts6g a D.919/2016; D.920/2016, D.926/2016, D.928/2016 - D.

93412076. sz6mri hatdrozataiban, valamint aD.937 /20L6, 6s a D. 938/2016. sz6m0 hat5rozat6ban
meg5tlapitotta, hogy Aj6ntatk616 a vil5gbajnoks6g megvat6sit5sSvat dsszefiig96 k6zbeszerz6sei
sor5n, a Kbt. 98. S. (2) Oet<ezd6s e) pontja szerinti rendkivOli stirg6ss6gre atapitott hirdetm6ny
n6tkriti tdrgyatSsos elj6rSs atkatmazds6ra torv6nyi fethatalma26s atapi5n jogosutt.

A fenti indokok, valamint a D6nt6bizotts6g ioggyakorlat5nak megfetet6en Ai6nlatk6r6 iogosutt
rendkivrili srlrg6ss6gre hivatkoz6ssal hirdetm6ny n6tkUli t5rgyat5sos eti5r5st lefotytatni.

A K6zbeszerz6si Hat6s6g Etndke a Kbt. 189. S-a ataplSn a szUks6ges vizsg6tatokat etv6gezte, a

vizsg5lata so16n meg6llapftotta, hogy a hirdetm6ny n6tktrti tSrgyal6sos etj5r5s iogatapiSnak
megalapozottsSga meg5ttap[that6.

Jeten d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a K6zbeszerz6si Hat6s5g hontapi5n is kdzz6teszi a

Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelet6en.
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