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Tdjdkoztat6
hirdetm6ny ndlkiili tdrgyoldsos eljdrdsrdl a Kbt. 103. I 6) bekezddse olopidn

A K6zbeszerz6si Hat6s6g Eln6ke meg5ttapltla,hogy az a15bbi, rendkivrili sUrg6ss6gre atapitott

h i rd et m 6ny n 6 lkii li t6 rgyo 16 sos e Ii 6 rd s i o g o lo pj o m eg o lo p ozott.

8p2017 Vildgbojnoksdg Szervez1 6s Lebonyotit6 Nonprolit X|t. (a tov6bbiakban: AlSnlatk616) 2016.

december 12. napl5n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se alapl5n tSj6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sdgot

hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontia atapj6n hirdetm6ny n6lkrlli t6rgyat6sos etiSr6st
indil ,Jegy elfldllitdsi 6s jegydrtdkesitdsi szolgdltotds elldtdso o 2017-es Asz6-vildgboinoksdg
meg ren dez4sd hez ko pcso l6d6a n" t6rgyban.

Ajdntatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si

Hat6sdgot, valamint csatolta a rendkivuli srjrg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6lkuti tdrgyat5sos

etj6r5s jogatapj5nak atkalmazhat6s6g6t igazot6 dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etndke a Kbt. 189. S-a alapj5n a szriks6ges vizsgSlatokat elv6gezte, a

vizsg5tata sor6n megdltapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkuti tdrgyalSsos etj6r5s jogalapj5nak

megatapozottsSga megSltapithat6.

Jeten d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6sdg Etnoke a K6zbeszerz6si Hat6s5g honlapjSn is k6zz6teszi

a Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

A Budopesten megrendezendd IJsz6-, ,# raugrd-, Maasz6- Nyittvizi vitdgbojnoksdg
megvat6sitdsdhoz sz1ksiges l1tesitmdny-fejlesztdsrfil sz6l6 2015. XXX|ll. t6rv6ny (a

tovdbbiakban: FINA torv6ny) 2.S Q) 6s (3) bekezd6se atapl5n ajSnlatk616 a 20t7. 6vi

vi15gbajnoks6g megrendez6s6vel kapcsolatos egyes feladatok i16nylt6s5t 6s tebonyotit6s5t v6gzi,

mely f eladatok megval6sit6sa 6rdek6ben jogosutt az ezekhez sztjks6ges beszerz6sek
v6grehajt5s5ra, 6s szrjks6g szerint az egy6b t5rgy0 szerz6d6sek megkot6s6re. Ezzel,

dsszefUgg6sben a FINA torv6ny 3. S (1) bekezd6se alapj6n az ai6nlaIk6r6 minden esetben
jogosult a Kbt. 98. S. (2) Oet<ezd6s e) pontja szerinti, rendkivUti s0rg6ss6gre atapitott hirdetm6ny
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n6lkUli t5rgyal5sos etj6r5s alkalmaz6s{ra, a vil6gbajnoks6g szervez6se sor6n lebonyolitand6
kdzbeszerz6si etl5r5sok tekinteteben.

A Kdzbeszerz6si Dont6bizotts6g a 0.919/20L6: D.920/2016, D.926/2016, D.928/2016 - D.

934/20t6. sz5m0 hat6rozataiban, valamint aD.937/2016,6s D. 938/2016. sz5m0 hatdrozat6ban
meg6llapitotta, hogy aj5ntatk616 a vi169bajnoks5g megvat6sit6sdval dsszefugg6 kdzbeszerz6sei
sor5n, a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontja szerinti, rendkivriti srjrg6ss6gre atapitott hirdetm6ny
n6tkiiti t6rgyatdsos etj5r6s alkatmazSs5ra, t6rv6nyi felhatalmazSs alapj5n jogosutt.

A fenti indokok, valamint a Dont6bizotts6g joggyakortat5nak megfelet6en a Bp20L7
Vi16gbajnoks5g Szervez6 6s Lebonyotit6 Nonprof it Kft. jogosutt rendkivrjti surg6ss6gre
hivatkoz6ssat hirdetm6ny n6tk0li t6rgyal5sos etj6rdst tefotytatni a fenti t6rgy0 k6zbeszerz6si
elj6r5sban.

Budapest, 2016. december 20.
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