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Ddntds
hirdetm6ny nEkAU tdrgyol6sos eljdrdsr6l

A Kozbeszerz6siHat6s6g Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se atapl5n meg5ltapitja, hogya BpZ}I7
Vi16gbainoks5g Szervez6 6s Lebonyotft6 Kft. aj6ntatk616 (a tov5bbiakban: Ajdntatk 616l ,VIP parkot|
is bu szterm i nd I ki o lo k itdso. Vd llo lkozd si sze rz6dds. " t6rgyban i nd itott

h i rd et m 6 ny n 6 lk ii I i t 6 rg yo 16 sos e Ii d rd s i og o Io pi o m e g o lo poz ott.

lndokokrts

AiSnlatk616 2017. 6prilis 12. napj6n a Kbt. 103. S (2) befezO6se alapj5n t5j6koztatta a
Kdzbeszerz6si Hat6sdgot, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontja ataplSn hirdetm6ny
n6lktili t5rgyalSsos elj6r5st indit ,,VlP porkot6 6s busztermindt kiotokitdsa. Vdltotkozdsi szerzddds."
t5rgyban.

AiSnlatk6r6 a r6sz6re 2017. 6pritis 20.-5n megkrjldott hi6nyp6tl6sifelhiv5st k6vet6en a Kbt. 103.
S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sdgot, valamint csatolta a
hirdetm6ny n6lk0li t5rgyat6sos etlSr5s jogatapjSnak atkalmazhat6sSg5t igazot6 dokumentumokat.

Ai5ntatk6r6 az eliitrSs megindit6sakor igazotta, hogy beszerz6se a Budapesten megrendezend6
0sz6-, Vizitabda-, M0ug16-, M00sz6- Nyittvizi Vi16gbajnoks6g megvat6sitds6hoz szuks6ges
t6tesftm6ny-fejteszt6sr6t sz6l6 2015. XXXilt. t6rv6ny (a tovdbbiakban: FtNA torv6ny) 1.S (1)
bekezd6se atapl5n a vil6gbalnoks5g megrendez6s6hez sztlks6ges, iltetve a beszerz6sre azzal
osszef rlgg6sben kertjI sor.

Ezzel osszefOgg6sben a FINA torv6ny 3. S (1) bekezd6se atapjSn az ajdnlatk6r6 minden esetben
logosult a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontja szerinti, rendkiv0li srjrg6ss6gre alapitott hirdetm6ny
n6tkuli t5rgyat5sos elj6r5s alkalmazSs5ra.

A Kozbeszerz6si Dont6bizotts5g a D.919/20t6: D.9?0/2016, D.926/2016, 0.928/2016 - D.
934/20t6. sz6m0 hatdrozataiban, valamint a D. 937 /20L6, 6s D. 938/2016. sz6m0 hatSrozatdban
meg5ltapitotta, hogy alSnlatk616 a vitdgbajnoks6g megval6sftds5vat osszeftjgg6 kozbeszerz6sei
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sor6n, a Kbt. 98. S. (2) bekezdtis e) pontia szerinti rendkivtlti stirg6ss6gre atapitott hirdetm6ny
n6tkriti t5rgyat6sos etj5r5s atkatmaz5sdra torv6nyi felhatalmaz5s atapi6n jogosutt.

A fenti indokok, valamint a D6nt6bizotts6g joggyakortat6nak megfelel6en aBp?0L7 Vit5gbainoks5g
Szervez6 6s Lebonyotit6 Nonprofit Kft. jogosutt rendkfvuti s0rg6ss6gre hivatkoz6ssal hirdetm6ny
n6tkuti t6rgyat5sos etj6r6st lefotytatni a fenti t5rgyf kozbeszerz6si eli6r5sban.

Jeten d6nt6st a Kdzbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a K6zbeszerz6si Hat6s5g honlapi6n is kozz6teszi a

103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

Budapest, 20L7 . 6prilis 2 4.
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