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DdntEs
hirdetmEny ndk0U tdrgyoldsos elidrdsr6l

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 103. S (a) Uekezd6se atapj5n meg5ttapitja, hogy a

Bp?O77 Vitdgbajnoks6g Szenrez6 6s Lebonyotit6 Nonprofit Kft. ai6ntatk616 (a

tov5bbiakban: Aj5ntatk616) ,A Budapesten megrendezend6 0sz6-, Vizitobda-, MAug16, MAAsz6

6s Nyittvfzi Vildgbajnoksdg megvat6sitdsdhoz kopcsol6d6 all risk vagyon- 6s gdptords

biztositdsi, rendezvdnyelmaraddsi, valamint csoportos balesetbiztositdsi szerz1ddsek

megkotdse" t6rgyban inditott

h i rd et m 6 ny n 6 I kA U t d rgyo ld sos e li d rd s i o g o lo Pi a m e g o lo P oz ott.

lndokolds

Af5ntatk6r6 2017. mitivs 19. napj6n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se atapj5n t5i6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontia atapi6n hirdetm6ny

n6tkuti tSrgyat6sos etl6r5st indit ,24 Budapesten megrendezend6 0sz6-, Vizitabdo-, M0ugr6,

Mfitisz6 6s NyiltviziVildgbajnoksdg megval6sitdsdhoz kopcsol6d6 oll risk vogyon- 6s gdptords

biztositdsi, rendezvdnyetmaraddsi, valamint csoportos balesetbiztositdsi szerzSddsek

megkotdse" t5rgyban.

Aj5ntatk616 a 16sz6re 2017. m6jus 25.-6n megk0tdott hi5nyp6tt5si fethiv5st kovet6en Kbt. 103.

S (1)-(2) bekezd6seinek megfetet6en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6got, valamint

csatolta a hirdetm6ny n6lk[ti t6rgyat5sos etj5r6s jogatapi5nak alkalmazhat6s6g5t igazot6

dokumentumokat.

Aj5ntatk616 az etj5r6s megindit5sakor igazotta, hogy beszerz6se a Budapesten

megrendezend5 0sz6-, Vizilabda-, M0ug16-, M0rjsz6- Nyfttvizi Vit5gbainoks5g

megvat6sit5s5hoz szuks6ges t6tesitm6ny-fejteszt6sr5t sz6t6 2015. XXXlll. torv6ny (a

tov6bbiakban: FINA torv6ny) 1.S (1) bekezd6se atapj6n o vil1gbainoksdg megrendezdsdhez

sz1ksdges, iltetve a beszerz1sre azzal osszefhggdsben keril sor.
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Ezzel osszef0gg6sben a FINA torv6ny 3. S [1) bekezd6se atapl5n az aj6nlatk6r6 minden
esetben logosult a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontia szerinti, rendkiv0ti s0rg6ss6gre atapitott
hirdetm6ny n6tk0ti t6rgyat5sos elj5r6s atkatmaz5s5ra.

A Kozbeszerz6si Dont6bizotts6g a D.919/20t6.: D.920/2016., D.926/2016., D.928 /2016. - D.

934/2076. sz6mtl hat6rozataiban, valamint a D. 937/2016., 6s D. 938/2016. sz5mtl
hat5rozat5ban meg5ltapitotta, hogy aj5ntatk616 a vit5gbajnoksSg megvat6sit6s6vat
osszef0gg6 kozbeszerz6sei sor6n, a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontja szerinti rendkiv0ti
s0rg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6tk0ti t6rgyat5sos etj5rds atkatmaz6s6ra torv6nyi
felhatalmaz6s atapj6n jogosutt.

A fenti indokok, vatamint a DontSbizotts6g joggyakortat6nak megfetet6en a 8p2077
Vit6gbalnoks6g Szervez6 6s Lebonyotit6 Nonprofit Kft. jogosult rendkiv0ti s0rgdss6gre
hivatkoz6ssat hirdetm6ny n6tkOti t5rgyat5sos etj5r5st tefotytatni a fenti t5rgy0 kozbeszerz6si
etj516sban.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s5g hontapj5n is
kozz6teszi a 103. S (4J bekezd6s6nek meqfetet6en.

Budapest, 2017. m6jus 30.
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