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

A Kdzbeszerz6si Hat6s6g Etndke meg6tlapitja , hogy az atSbbi, rendkivtjti surg6ss6gre atapftott

h i rd et m I ny n 6 Ik ii I i td rgya 16 sos e lj 6 rd s i og o Io pi o m eg o lo pozott.

ANemzetisportk1zpontok (a tov6bbiakban:Ajdntatk6r6) 2016. februSr 11. napj6n a l(bt. 103. S (2)

bekezd6se alapi{n tdj6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got hogya Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek
e) pontia atapj5n hirdetm6ny n6tk0li t5rgyat6sos etjSr6st indit ,Sz6chy Tomds IJszodo mAugrd
medence sdtros fedise" l{rgyban.

Ai5ntatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en tdj6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6sdgot, valamint csatolta a rendkivuli srjrg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6lkuli t5rgyat6sos
elj6rSs jogalapj5nak alkatmazhat6sSg5t igazo16 dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Elndke a Kbt. 189. S-a atapj5n a szuks6ges vizsgdtatokat etv6gezte, a

vizsg6tata sor5n megSltapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkuti t5rgyal5sos etj6r6s jogatapjdnak
megatapozotts6ga meg5tlapithat6.

Jelen dont6st a Kdzbeszerz6si Hat6sSg Elndke a Kozbeszerz6si Hat6s5g honlapj6n is kozz6teszi
a 103. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

lndokolds

A Budopesten megrendezendd 0sz6-, Vizitobda-, M1ugr6-, Mfusz6- Nyiltvizi Vildgbojnoksdg
megval6sitdsdhoz szhksdges ldtesitmdny-fejlesztdsrdl sz6l6 2O15. XXXlll. rtirv6ny 3. S (1)
bekezd6se atapjdn ezen beruhdz5ssa[ 6sszefrjgg6sben lebonyotitand6 kozbeszerz6si etjdr5sok
tekintet6ben az ai6nlatk6r6 minden esetben jogosult a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontja szerinti,
rendkivUli stjrg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n61k0ti t5rgyat5sos elj5rds atkalmaz5sdra.

Ennek megfelel6en a Nemzeti Sportkozpontok jogosult rendkivtiti surg6ss6gre hivatkoz6ssat
hirdetm6ny n6tkriti t6rgyat6sos etjdrdst lef olytatni.

A Budopesten megrendezend| 0sz6-, Vizilobdo-, M0ugr6-, MAAsz6 6s Nyiltvizi Vildgbojnoksdg
megval6sitdsdhoz sz0ksdges egyes l6tesitmdnyek 6pinet6jdnek kijelotdsdrdt, valomint o
toronyugrds ciljdb6l l6tesitend6 6rids ugr6torony lftesitdsdt szolgd16 ingottonok meghotdrozdsd16l
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sz6l6 45U2015. (Xll. 28.1 Korm. rcndelet t. sz6m0 mett6ktet6ben rendetkezett a Sz6chy
Tam5s Uszoda rekonstrukci6jSr6t 6s a l6tesftm6ny 6pittet6iek6nt az Ai6ntatk6r6t ielOtte ki.

Budapest, 2016. febru6r 18.

Rig6 Ceobo
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