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TdjEkoztat6
hirdetm6ny n6lkiili tdrgyoldsos eljdrdsr6l o Kbt. 103. S U) Oe*ezadse atopjdn

A K6zbeszerz6si Hat6s5g Elnoke megSltapitja,hogy az at6bbi. rendkivuti srirg6ss6gre atapitott

h i rd et m 6 ny n 6 kA fi td rgyo ld so s e lj 6 rd s i o g o ta pj o m eg a ta p ozott.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelf Zrt. (a tovSbbiakban: Ajdntatk6r()) 20t7. febru5r 3. napjdn a Kbt.
103. S (2) bekezd6se atapj5n tSl6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got hogy a Kbt. 98. S-a (z)
bekezd6s6nek e) pontja atapj5n hirdetm6ny n6tk0li tdrgyatdsos etj6r6st indir -A FtNA 2017. ivi
0sz6-, Vizitabdo-, MAugr6, MAAsz6 6s Nyiltvizi Vitdgbajnoksdg megrendezdsdhez sziksdges 0rids
Ugr6torony 6s kopcsol6d6 l1test'tmdnyei kiviteli 6s kiegdszitI tervezisi felodatainok, oz flpitdsi,
szerelAsi, maszoki izemettetdsi 6s bontdsi munkdinok eltdtdsa" tilrgyban.

Ajdnlatk6r6 a r6sz6re 2017. tebruilr 7. napjln megktjldott hidnyp6tt6si fethiv5st kovet6en a Kbt.
103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en t6j6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6s6got, valamint
csatolta a rendkivOli s0rg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6tkUti tdrgyat5sos ellSrds jogatapjdnak
alkalmazhat6sdg6t igazo16 dokumentumokat.

A K6zbeszerz6si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a atapj6n a sz0ks6ges vizsgdtatokat elv6gezte, a
vizsgdlata sor6n megSttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkrlli t5rgyat5sos etj6r6s jogalapjdnak
megalapozotts6ga megdtlapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6sSg Elnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapldn is kozz6teszi a
Kbt. 103. S (4) bet<ezO6s6nek megfelel6en.

lndokoltis

Aidnlatk6r6 az eli{rSs megindit6sakor igazotta, hogy beszerz6se a Budapesten megrendezend6
0sz6-, Vizitabda-, M0ug16-, M0risz6- Nyittvfzi Vit6gbalnoks5g megvat6sitdsdhoz szrjks6ges
t6tesitm6ny-fejleszt6sr6l sz6l6 201b. XXXilt. torv6ny (a tov5bbiakban: FtNA torv6ny) 1.S (1)
bekezd6se alapi6n a vitdgbajnoks5g megrendez6s6hez szrjks6ges, illetve a beszerz6sre azzal
6sszef tjgg6sben kerriI sor.
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A FINA tdrv6ny 9. S-a alaplSn az 6rintett beruh6z5s a FINA torv6ny hatdtya a15 tartozik. A FINA

t6rv6ny 2. S (1) bekezd6se, valamint a Budapesten megrendezend6 0sz6-, Vizitabda-, M0ugr6-,

M00sz6 6s Nyittvfzi Vi16gbajnoks5g megvat6sit5s6hoz sz0ks6ges egyes l6tesitm6nyek

6pittet6i6nek kiiet616s616t, valamint a toronyugr6s c6li6b6l t6tesitend6 6ri5s ugr6torony

l6tesit6s6t szotg6t6 ingattanok meghat6roz5s5r6t sz6l6 451/?015. (X|1.28.) Korm. rendelet 1.

sz5m0 metl6klet6nek 3. sora a vonatkoz6 ingatlan tekintet6ben 6pittet6k6nt az AlSntatk6r6t ietotte
ki. A Korm rendelet 2. sz6m0 mett6ktete rendetkezik az 6ri6s ugr6torony t6tesit6s6t szolg6t6

ingatlanok hetyrajzi sz6mai16l.

Ezzeldsszefrigg6sben a F|NAtdrv6ny 3. S (1) bekezd6se atapj5n azai6nlatk6r6 minden esetben

jogosutt a Kbt. 98. S (2) OekezO6s e) pontja szerinti, rendkivuti surg6ss6gre atapitott hirdetm6ny

n6tkriti tSrgyat6sos eli5rSs alkalmazSs6ra.

Ennek megfetet6en a Magyar Nemzeti Vagyonkeze16 Zrt. iogosutt rendkivuli surg6ss6gre

hivatkoz6ssat hirdetm6ny n6tkuti t5rgyat5sos eti6r5st tefotytatni.

Budapest, 2017. februdr 13.
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