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Tdjdkoztot6
hirdetmdny ndlkiili tdrgyal&sos eljdrdsr6l o Kbt. 103. g (4) bekezdAse olopjdn

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Elnoke meg6ltapitja , hogy az at6bbi, rendkivriti stJrg6ss6gre atapitott

h i rd et m 6 ny n 6 I k ii li t 6 rgya ld s o s e li 6 rd s i og a lo pi o m e g o lo p ozott.

8p2017 Vildgbajnoksdg Szeruezd 6s Lebonyotit1 Nonprofit Kft.(atovilObiakban: Aj6ntatk616) 4016.
december 12. napi6n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se alapj6n tSj6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6got
hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontja atapj6n hirdetm6ny n6tkuli t6rgyalSsos etj5r6st indit
,,SzemdlygdpjdrmA birl1s o 8p20 1 7 N kft. rdszire' tSrgyban.

Ai6ntatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetet6en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s6got, valamint csatolta a rendkivuti s0rg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6tkuti tSrgyatdsos
etjd16s jogalapj6nak alkalmazhat6sSg5t igazol6 dokumentumokat.

A Kdzbeszerz6si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a atapjdn a szrjks6ges vizsg5tatokat etv6gezte, a

vizsgdlata sor6n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lktiti tdrgyatSsos etj5rSs jogataplSnak
megalapozottsdga megdtlapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6sdg Elndke a Kozbeszerz6si Hat6s5g honlapjdn is kozz6teszi a
Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

lndokolds

A Budopesten megrendezend| 0sz6-, Vizitabdo-, M0ugr6-, MAAsz6- Nyittvizi Vitdgbojnoksdg
megva16sitdsdhoz szhks6ges litesftminy-fejteszt1srdt sz6t6 2015. XXXttt. 16nr6ny (a
tov6bbiakban: FtNA torv6ny) 2.S Q) 6s (3) bekezd6se atapj5n aj6ntatk616 a 2017. 6vi
vilSgbajnoks6g megrendez6s6vel kapcsolatos egyes feladatok irSnyit5s6t 6s tebonyotit6s6t v6gzi,
mely fetadatok megvat6sit6sa 6rdek6ben jogosutt az ezekhez sztjks6ges beszerz6sek
v6grehalt5s6ra, 6s szUks6g szerint az egy6b t5rgy6 szerz6d6sek meglOt6s6re. Ezzel
dsszef tigg6sben a FINA t6rv6ny 3. S (1) bekezd6se alapl5n az aj6nlatk6r6 minden esetben jogosult
a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontia szerinti, rendkivrili stirg6ss6gre atapitott hirdetm6ny netXtili
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t5rgyalSsos eljSr5s alkatmazSs5ra, a vitSgbajnoks5g szervez6se so16n lebonyolitand6
kdzbeszerz6si etjSr6sok tekintet6ben.

A K6zbeszerz6si D6nt6bizottsSg a D.919/20L6 D.9?0/2016, 0.926/2016, D.928/20L8 - D.

934/20t6. sz6m0 hatSrozataiban, valamint aD.937/20!6, 6s D. 938/2016. szdm0 hat6rozatdban
megdttapftotta, hogy aj5ntatk616 a vit5gbajnoks5g megvat6sit5s5vat 6sszef0gg6 kdzbeszerz6sei
sor5n, a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontia szerinti, rendkivriti stirg6ss6gre alapitott hirdetm6ny
n6lktiti t5rgyal5sos elj5r5s alkalmazSsdra, tOrv6nyi felhatalmaz5s atapj6n jogosult.

A fenti indokok, valamint a Dont6bizotts5g ioggyakortatSnak megfelet6en a 8p2017 VitSgbainoks6g

Szervez6 6s Lebonyotit6 Nonprofit Kft. iogosutt rendkivrili srirg6ss6gre hivatkoz5ssat hirdetm6ny
n6tkt)li t5rgyat6sos etj6r6st lefotytatni a fenti t6rgy0 kdzbeszerz6si etjSr5sban.

Budapest, 2016. december 20.
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