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TdjEkoaoti
hirdetmdny n1tkiiti tdrgyal4sos eljdrdsr6l o Kbt. 103. g (4) bekezdise olopidn

A K6zbeszerz6si Hat6s6g Etnoke meg5ltapitja, hogy az at5bbi, rendkivuli srlrg6ss6gre alapftott

h i rd et m 6 ny n 6 lkii Ii td rgyo 16 so s e li 6 rd s i og o Ia pi o m eg o Io pozott.

8p2017 Vitdgbojnoksdg Szervezd 6s Lebonyotit6 Nonprofit Kft. (a tov6bbiakban: Aj5ntatk616) 2016.

december 12. napiiln a Kbt. 103. S (2) bekezd6se atapj5n t6i6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sdgot

hogy a Kbt. 98. 5-a (2) bekezd6s6nek e) pontia atapl6n hirdetm6ny n6lktiti tSrgyat5sos etl6r5st indit

A Bp 2017 Nkft. rdsz6re 6rzis vddelmi felodotok elldtdsa" tSrgyban.

Aj6ntatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelel6en t6l6koztatta a K6zbeszerz6si

Hat6s5got, valamint csatolta a rendkivtiti srirg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6lktili t6rgyal5sos

etj6rds jogatapj5nak alkalmazhat6sSg5t igazot6 dokumentumokat.

A K6zbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a szuks6ges vizsgSlatokat elv6gezte, a

vizsg6tata sorSn meg6ltapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tktjli t5rgyal6sos etjdr5s jogatapjSnak

megalapozotts5ga meg6ttapithat6.

Jelen ddnt6st a K6zbeszerz6si Hat6sSg Etn0ke a K6zbeszerz6si Hat6sSg hontapj5n is k6zz6teszi a

Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfelet6en.

lndokolds

A Budopesten megrendezendd 0sz6-, Vfzilabda-, MAugr6-, MAAsz6- Nyiltvizi Vitdgbojnoksdg

megvol6sitdsdhoz szAksdges tdtesitmdny-fejlesztisrill sz6l6 2015. XXX|ll. t6rv6ny [a

tov6bbiakban: FINA torv6ny) 2.S (2) 6s (3) bekezd6se alapj5n aj6ntatk6r6 a 20L7. 6vi
vit6gbajnoks6g megrendez6s6vet kapcsolatos egyes feladatok irSnyit6s5t 6s lebonyotit5s6t v6gzi,

mety fetadatok megvat6sit5sa 6rdek6ben jogosult az ezekhez szuks6ges beszerz6sek
v6grehajt5s6ra, 6s szrjks6g szerint az egy6b t5rgyO szerz6d6sek megkot6s6re. Ezzel
osszef rigg6sben a FINA t6rv6ny 3. S (1) bekezd6se atapj6n az ajSntatk616 minden esetben iogosult
a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontla szerinti, rendkivuti sUrg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6tktiti
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tdrgya15sos etiSr5s atkalmazdsdra, a vit6gbajnoks6g szervez6se so16n tebonyolitand6
k6zbeszerz6si etj616sok tekintet6ben.

A K6zbeszerz6si Dont6bizotts5g a D.919/2016: D.9?0/2016, D.926/2016, D.92812016 - D.

934/20t6. sz6m0 hat6rozataiban, valamint a D. 937 /2016, 6s D. 938/2016. sz5m0 hat6rozatSban
meg6ttapitotta, hogy aj6ntatk616 a vi169bajnoksSg megvat6sitds5vat 6sszefrjgg6 kozbeszerz6sei
sordn, a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontia szerinti, rendkivuti srirg6ss6gre alapftott hirdetm6ny
n6tkriti t6rgyal6sos eti5r6s alkalmaz6s6ra, t6rv6nyi fethatatmaz6s atapj6n jogosult.

A fenti indokok, valamint a Dont6bizotts5g joggyakorlatdnak megfelel6en a BpZ017 Vit5gbalnoks5g
Szervez6 6s Lebonyotit6 Nonprofit Kft. iogosutt rendkiv0ti s0rg6ss6gre hivatkozdssal hirdetm6ny
n6tkrjti tSrgyal5sos etj5r5st lefotytatni a fenti t6rgyO kdzbeszerz6si etj6rSsban.

Budapest, 2016. december 20.
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