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A K6zbeszerz6si Hat6sSg Etndke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se atapj6n meg5ltapftja, hogya Bp20I7
Vit5gbalnoks6g Szervez6 6s Lebonyotit6 Kft. ajdnlatk616 (a tovdbbiakban: Aj6ntatk616)

,,Szemdlygdpjdrmf bdrl4s o 17. FINA vil1gbajnoksdg megrendezdsdhez kopcsol6d6on" tSrgyban
inditott

hirdetm6ny ndk0li tdrgyoldsos elidrds iogolopio megolopozou.

lndoko16s

Aj5ntatk6r6 ?0I7. {prilis 19. napj6n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se atapj6n t6j6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontia atapj6n hirdetm6ny
n6tktlti tdrgyalSsos etj5r5st indit "Szemdlygdpjdrm1 bdrl4s o 17. FINA vildgbojnoksdg
m eg re n dezdsd hez ko pc so l6d 6a n" tSrgyban.

Al5ntatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetet6en t5j6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6sSgot, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tkUli tdrgyatdsos elj5r5s logatapl5nak
alkalmazhat6s5g5t igazot6 dokumentumokat.

Aj5nlatk616 az etj6rSs megindit5sakor igazolta, hogy beszerz6se a Budapesten megrendezend6
0sz6-, Vizitabda-, Miiug16-, MU0sz6- Nyittvizi Vit6gbajnoks6g megval6sftdsdhoz szrjks6ges
t6tesitm6ny-felteszt6sr6l sz6t6 2015. XXX|ll. torv6ny (a tov5bbiakban: FINA torv6ny) 1.S (1)

bekezd6se atapjdn a vit6gbalnoks6g megrendez6s6hez sz0ks6ges, illetve a beszerz6sre azzal
osszef ugg6sben kerul sor.

EzzelosszefOgg6sben a FlNAtorv6ny 3. S t1) bekezd6se atapj5n azai6nlatk6r6 minden esetben
jogosult a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontja szerinti, rendkiv0li surg6ss6gre atapftott hirdetm6ny
n6lkuti tSrgyalSsos etl5rSs alkalmaz5s5ra.

A Kozbeszerz6si Dont6bizottsdg a 0.919/2016: D.920/2016, D.926/2016, D.928 /20L6 - D.

934/20t6. sz5m0 hat6rozataiban, valamint aD.937/20t6,6s D. 938/2016. sz6mt3 hatdrozatdban
meg5ltapftotta, hogy al5ntatk616 a vilSgbalnoks5g megvat6sit5sSval osszefrjg96 kozbeszerz6sei
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sor6n, a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontja szerinti rendkivOli s0rg6ss6gre alapitott hirdetm6ny
n6tktititSrgyat5sos etj5r5s alkatmaz6s6ra tdrv6nyi felhatalmaz5s alapj6n jogosult.

A fenti indokok, valamint a Dont6bizotts5g joggyakorlat5nak megfetel6en a Bp20t7
Vit5gbajnoksSg Szervez6 6s Lebonyotit6 Nonprof it Kft. jogosutt rendkivUli stirg6ss6gre
hivatkozSssat hirdetm6ny n6lkUti t6rgyat5sos etj6r6st tefolytatni a fenti t6rgy6 k6zbeszerz6si
etj6rSsban.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapi6n is k6zz6teszi
a 103. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

Budapest, 2017. Spritis 26.
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