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A Kozbeszerz6si Hat6s5g Eln6ke meg5ttapitja, hogy az alSbbi, rendkivtiti s0rg6ss6gre atapitott
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A Nemzeti Sportkozpontok (a tovSbbiakban: Aj5nlatk6r6) nev6ben ell6r6 BMSK Beruhdzdsi,
M0szaki Feiteszt6si, Sport0zemettet6si 6s K6zbeszerz6si Z5rtkorU R6szv6nytdrsas5g 2016.
i0nius 7. napi{n a Kbt. 103. 5 (2) bekezd6se atapj6n t6j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6got hogy
a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontja atapjdn hirdetm6ny n6lkrlli tSrgyalSsos etj5r5st indit ,,A
FINA 2017.6vi 0sz6-, Vizilabda-, M0ugr6, M00sz6 6s Nyiltvizi VilSgbajnoks5g megrendezbsbhez
szUks6ges Haj6s-Sz6chy Uszoda fet0jftSsSra ir5nyul6 beruhdz6s L titem6nek megval6sftdsa'
tdrgyban.

Aj5nlatk616 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelel6en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s5got, valamint csatolta a rendkivuti srjrg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6lktili t6rgyatdsos
eljd16s jogalapjSnak alkalmazhat6sdgdt igazot6 dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6sSg Elnoke a Kbt. 189. S-a atapjdn a szuks6ges vizsg5tatokat elv6gezte, a
vizsgdlata sordn meg5llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0li tdrgyal6sos etj6r6s jogatapj5nak
megalapozotts6ga megdtlapfthat6.

Jelen dont6st a Kdzbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a Kozbeszerz6si Hat6sdg honlapj5n is kozz6teszi
a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.
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Budopesten megrendezend| 0sz6-, Vizilobdo-, Mlugro-, MAAsz6- Nyittvizi Vitdgbojnoksdg
megvol1sitdsdhoz szhksdges l6tesitmdny-fejlesztisr1t sz6t6 2O15. XXXlll. t6rv6ny 3. S (1)
bekezd6se atapi6n ezen beruhSzdssal 6sszef0gg6sben lebonyolitand6 kozbeszerz6si etl6r6sok
tekintet6ben az ai6nl'atk6r6 minden esetben jogosutt a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontja szerinti,
rendkivtili s0rg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6lkUli tdrgyatSsos eljdr6s alkatmaz6s5ra.
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a Nemzeti Sportk6zpontok jogosutt rendkiv0ti surg6ss6gre hivatkoz5ssat

t5rgyatSsos elj6rdst

1026 Budapest, Riad6 utca
1525 Budapest. Pf. 166.
www. kozbeszerzes.hu
E-mait: hnt@kt.hu
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Telefon: +36 1 882-8502
Fax: +36 1 882-8503
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A Budopesten megrcndezentl| 0sz6-, Vizilobda-, MAugrc-, ilAtsz6 6s Nyittvizi Vildgbainoksdg
megvolilsit1sdhoz szuksdges egyes lAtesitmdnyek dpittetdjdnek kiieldl4sirSl, volomint o
torvnyugms cdljdbdl tdtesitendd 6ri6s ugrotorony lAtesftisdt szolgdl6 ingotlanok meghotdrozdsdrol
s261615U2015. (Xll. 28.) Korm. rendelet 1. sz6m0 metl6ktet6ben rendelkezett margitszigeti
uszod5k rekonstrukci6j5r6t (5. sz. t6tet) 6s a t6tesitm6ny 6pittet6iek6nt az Aj6ntatk6r6t iet6lte ki.

Budapest, 2016. irinius 14.
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