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TdjEkoztat6
hirdetmdny ndlkiili tdrgyoldsos eljdrdsr6l o Kbt. 103. g (4) bekezddse olopifin

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Etnoke meg6ttapitla,hogy az a16bbi, rendkivtllis0rg6ss6gre alapitott

h i rd et m 6 ny n 6 k A fi td rgyo 16 so s e Ii d rd s i ogo lo pi o m eg o I a poz ott.

8p2017 Vildgbojnoksdg Szervezd ds Lebonyolitf Nonprofit Kft. (alovebbiakban: AiSntatk616) 2016.

december 12. napi6n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se alapjdn t6j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6got

hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontja atapj5n hirdetm6ny n6tkrili t5rgyatSsos etj5r6st indit

,,Kdzlekeddsi tervek elkdszitdse o 2017-es Asz6-vildgbojnoksdg megrendezdsihez kopcsol6d6on"

t5rgyban.

Al6ntatk616 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en t5j6koztatta a Kozbeszerz6si

Hat6s5got, valamint csatolta a rendkivOti s0rg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6tkuli t5rgyal5sos

etl6r5s logalapj6nak alkalmazhat6s5g5t i gazot6 dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapl6n a szuks6ges vizsgdtatokat elv6gezte, a

vizsg6lata sor5n megdttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkriti t6rgyat5sos eljSrds jogatapjdnak

megalapozotts6ga megdttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6sSg hontapj6n is kozz6teszi a

Kbt. i03. 5 (4) bekezd6s6nek megfelet6en.

lndokolds

A Budapesten megrendezend1 0sz6-, Vizitobdo-, MAugr6-, MAAsz6- Nyiltvizi Vildgbajnoksdg
megvot6sftdsdhoz sziksdges tdtesitmdny-fejlesztdsrdl sz616 2015. XXXlll. t6rv6ny (a

tovSbbiakban: FINA torv6ny) 2.S (2) 6s (3) bekezd6se atapjSn aj6nlatk616 a 2077. 6vi

vitdgbajnoks5g megrendez6s6vel kapcsotatos egyes fetadatok ir5nyit5s5t 6s lebonyotit6s5t v6gzi,
mety f eladatok megval6sit6sa 6rdek6ben jogosult az ezekhez szuks6ges beszerz6sek
v6grehajt5sdra, 6s sztrks6g szerint az egy6b t5rgy0 szerz6d6sek megkdt6s6re. Ezzel
osszef rigg6sben a FINA torv6ny 3. S (1) bekezd6se ataplSn azai6nlatk6r6 minden esetben iogosutt
a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontja szerinti, rendkivOli surg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6tkuti
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t6rgyatdsos eti6r5s alkalmaz5s5ra, a vit6gbajnoks6g szervez6se sor5n tebonyotftand6
kozbeszerz6si elj6rSsok tekintet6ben.

A Kdzbeszerz6si D6nt6bizotts5g a 0.919/20I6t D.920/2016, 0.926/2016, 0.92812016 - D.

934/?0L6. sz6m0 hat6rozataiban, valamint aD.937/2016,6s D. 938/2016. sz6m0 hat5rozat6ban
megSttapitotta, hogy aj5nlatk616 a vit6gbajnoks5g megval6sitSs6vat osszefrig96 kozbeszerz6sei
sor5n, a Kbt. 99. s. (2) bekezo6s e) pontja szerinti, rendkivrjti surg6ss6gre atapitott hirdetm6ny
n6tkuti t6rgyal5sos etj6r5s atkatmazds6ra, torv6nyi felhatalmaz5s atapl5n logosult.

A fenti indokok, valamint a D0nt6bizotts6g joggyakorlatdnak megfelel6en aBp20t7 Vit6gbajnoksSg
Szervez6 6s Lebonyotft6 Nonprofit Kft. jogosult rendkivriti srjrg6ss6gre hivatkoz6ssat hirdetm6ny
n6tkuti t6rgyal6sos elj5r6st tefotytatni a fenti t5rgy0 kbzbeszerzlsi etj6r5sban.

Budapest, 2016. december 20.
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