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Tdj6koztot6
hirdetmdny nelkhE tdrgyoldsos eljdrdsr6l o Kbt. 103. S 6) be*eza4se atopjdn

A Kdzbeszerz6si Hat6s5g Etnoke megdltapitla,hogy azat5bbi, rendkiv0lis0rg6ss6gre atapitott

hirdetmdny ndlk0li tdrgyoldsos elifirds iogolopio megotapozott.

8p2017 Vildgbojnoksdg Szeruezd 6s Lebonyolit6 Nonprofit Kft. (a toviibbiakban;Aldnlatk616) 2016.
december 12. napi6n a Kbt. 103. S (2) nelezo6se alapjdn tdl6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sdgot
hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontla alapl6n hirdetm6ny n6lkuti t5rgyatSsos etjdr6st indit

"Akkreditoci6s szolgdltatdsok elldtdso a 2017-es Asz6-vitdgbojnoksdg megrendez6s6hez
ko p c so 16 d 6 o n" tSrgyban.

AiSntatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en tSj6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s5got, vatamint csatolta a rendkiv0ti surg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6lkrili t6rgyatdsos
etj5r6s jogataplSnak alkalmazhat6sSgdt i gazot6 dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj6n a szuks6ges vizsg6tatokat elv6gezte, a
vizsgSlata sordn megSttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0li tdrgyatdsos etlSrds jogatapjdnak
megalapozottsSga megdltapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6sdg Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g honlapj6n is kozz6teszi a
Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

lndokolds

A Budopesten megrendezend6 IJsz6-, Vizilabdo-, MAug16-, MtAsz6- Nyiltvizi Vildgbojnoksdg
megvo16sitdsdhoz sz1ksdges l1tes,itmdny-fejtesztds16l sz6t6 2015. XXXlll. ttirv6ny (;
tovdbbiakban: FINA torv6ny) 2.S (Z) 6s (3) bekezd6se alapjdn ajdntatk616 a ZltT. 6vi
vil5gbajnoks5g megrendez6s6vel kapcsolatos egyes fetadatok ird'nyitdsSt 6s tebonyotitds6t v6gzi,
mely feladatok megval6sit5sa 6rdek6ben jogosult az ezekhez szuks6ges beszerz6sek
v6grehait6s6ra, 6s sztjks6g szerint az egy6b t6rgy0 szerz6d6sek megt Ot6s6re. Ezzel
6sszef ugg6sben a FINA torv6ny 3. S (1) bekezd6se atapj6n azai6nlatk6r6 minden esetben jogosult
a Kbt' 98, S. (2) bekezd6s e) pontia szerinti, rendkivrjti surg6ss6gre atapitott hirdetm6ny neu.;li
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t5rgyatSsos elj6rds atkalmazSs5ra, a vit6gbajnoksdg szervez6se sor5n lebonyotitand6
k6zbeszerz6si etiSrSsok tekintet6ben.

A Kozbeszerz6si Dont6bizottsSg a D.919/2016: D.920/?016, D.926/2016, D.92Bl?016 - D.

934/2016. sz6m0 hat6rozataiban, valamint aD.93712016,6s D.938/2016. sz6m0 hat6rozatSban
megSltapitotta, hogy aj5ntatk616 a vit6gbajnoks5g megvat6sitSs5val osszef0gg6 kozbeszerz6sei
sor5n, a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontia szerinti, rendkivrlti surg6ss6gre atapitott hirdetm6ny

n6tkutit6rgyatdsos etjSrds atkatmaz5s6ra, torv6nyi felhatalmazSs atapi5n iogosutt.

A f enti indokok, valamint a Ddnt6bizotts5g joggyakorlat5nak megfetet6en a Bp20lT Vit5gbainoks6g

Szervez6 6s Lebonyolit6 Nonprofit Kft. jogosutt rendkivuti s0rg6ss6gre hivatkoz6ssal hirdetm6ny

n6tkOti t6rgyat5sos etj6r5st lefotytatni a lenti t5rgy0 kdzbeszerz6si etiSr6sban.

Budapest, 2016. december 20.
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