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A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se atapj5n megdttapitja, hogy a

Bp?Ol7 Vit6gbajnoks6g Szeruez6 6s Lebonyotft6 Nonprofit Kft. al5ntatk6r5 (a

tov5bbiakban: Aj6ntatk616) ,A Budopesten megrendezendd isz6-, Vt'zitabda-, MAug16, M(iAsz6
6s Nyiltvizi Vildgbajnoksdg megval6sitdsdhoz kapcsol6d6 kombindlt felel6ssdgbiztositdsi
szerz6dds megkotdse" t5rgyban indftott

hirdetmEny nEkAU firgyaldsos eljdrds jogalopjo megalapozott.

lndokolds

Ai6ntatk6r6 2017. m6jus 19. napl5n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se atapj5n t5j6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontja atapj6n hirdetm6ny
n6tk0ti t6rgyat5sos etj5r5st indit ,A Budopesten megrendezend6 0sz6-, Vfzilabda-, M1ugr6,
M(iisz6 6s Nyfltvfzi Vildgbajnoks1g megvat6sitdsdhoz kapcsot6d6 kombindtt
f e le 16 s s 6 g b i zto s itd s i s z e rz6 d 6 s m e g kot 6 s e" t6rgyban.

AjSntatk6r6 a r6sz6re 2017. m6ius 25.-6n megk0tdott hi5nyp6tt5si fethiv6st kovet6en Kbt.
103. S (1)-(21 bekezd6seinek megfetet6en t6l6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sdgot, vatamint
csatolta a hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyatSsos e1f5r5s jogatapj6nak atkatmazhat6s6g5t igazot6
dokumentumokat.

Aj5ntatk6r5 az etj5rSs megindit6sakor igazotta, hogy beszerz6se a Budapesten
megrendezend6 tisz6-, Vizitabda-, M0ug16-, Mfirisz6- Nyittvizi Vit6gbajnoksSg
megvat6sit5s6hoz szrlks6ges t6tesitm6ny-fejteszt6sr6t sz6t6 ?0$. XXXlll. torv6ny (a

tov6bbiakban: FINA torv6ny) 1.S (1) bekezd6se atapj5n a vitdgbojnoks1g megrendezdsdhez
sziksdges, illetve a beszerzdsre azzal osszefhggdsben keril sor.
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Ezzel osszefugg6sben a FINA torv6ny 3. S (1) bekezd6se atapj5n az aj6nlatk6r6 minden
esetben jogosutt a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontia szerinti, rendkiv0ti surg6ss6gre alapitott
hirdetm6ny n6tkuti t6rgyal5sos etl5r5s alkalmaz6s5ra.

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

934/2016. sz6m0 hat6rozataiban, valamint a D. 937/20t6,6s D. 938/2016. sz6mt
hat5rozat6ban meg6[apftotta, hogy af6ntatk616 a vitdgbajnoksdg megva16sit5s5val
osszef0gg5 kozbeszerz6sei sor5n, a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontla szerinti rendkiv0li
s0rg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyal5sos etl515s alkalmaz6s6ra torv6nyi
felhatalmaz5s atapj5n jogosult.

A fenti indokok, valamint a Dont6bizotts5g joggyakortat5nak megfetel6en a Bp20L7
Vit5gbalnoks6g Szervez6 6s Lebonyotit6 Nonprofit Kft. jogosult rendkiv0ti s0rg6ss6gre
hivatkoz5ssal hirdetm6ny n6tk0li t5rgya[6sos etj5r5st lefotytatni a fenti t6rgy0 kozbeszerz6si
etj6r5sban.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapj5n is

kozz6teszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelet6en.

Budapest, 2017. m5jus 30.
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