
s
{

K(izBEszERzEsl
nar0v'o

rlu0x

I ktat6sz5m: HNI -0017 0 / 07 / 2017

DOntds
h i rd etm i ny ndlkh li td rgyo ld so s e lj d ra s rol

A Kozbeszerz6si Hat6sdg Elnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se atapj6n meg5ttapitla, hogy a Magyar Nemzeti
Vagyonkezel6 Zrt. (a tovdbbiakban: Al6ntatk6r6), mint aidntatk616 ,AZ ELTE Bib6lstv6n Szokkoltdgium komplex

fel1jitdsa 6s bivftdse irdekdben napelemes rendszer, vide6 megfigyel6 rendszer, tovdbbd beliptetd rendszer
ki6pitise vdllalkozdsi szerz6dds keretdben" t6rgyban inditott

hirdetmdny ndk0U firgyol&sos eljdros iogolopjo meoolooozon.
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Ajdntatk6r6 2017. ripritis 18. napi5n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se atapj5n t6t6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s5got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontia alapl5n hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyaldsos etl5r5st
indit 

"AZ ELTE Bib6lstvdn Szokkolldgium komplex felijitdso 6s b6vitdse hrdekiben napelemes rendszer, vide6
megfigyel6 rendszer, tovdbbd beldptet6 rendszer ki'pftise vdllolkozdsi szerz6dds keretdben' t6rgyban.

Al5ntatk6r6 a r6sz6re 2017. Spritis 19. napj6n megk0ldott hi5nyp6tt6sifelhiv6st kovet6en a Kbt. 103. S (1)-(2)
bekezd6s6nek megfetet6en tdi6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tk0ti
t6rgyat5sos elj5r6s jogatapj6nak atkalmazhat6s6g6t igazot6 dokumentumokat.

Af5nlatk6r6 az eli6r6s meginditiisakor igazotta, hogy beszerz6se a Budapesten megrendezend6 0sz6-,
Vizitabda-, M0ug16-, M00sz6- NyittviziVit5gbajnoksSg megvat6sit6s6hoz sz0ks6ges t6tesitm6ny-fejleszt6sr6t
sz6t6 2015. XXX|ll. torv6ny (a tovdbbiakban: FINA torv6ny) 1.S (1) bekezd6se alapjSn a vit6gbajnoks5g
megrendez6s6hezszOks6ges, illetve a beszerz6sre azzalosszefrigg6sben ker0[ sor. A FlNAtOrv6ny 1. sz5m0
mett6ktet6nek 118. pontla, a tdrv6ny hatStya at6 tartoz6 ingattanok fetsoroldsa kor6ben taftalmazza a
Budapest Xl. ker0tet 4968 helyrajzi sz6mi ingattan, amely helyralzi sz5mon az ELTE Bib6 lstv5n
Szakkotl6giuma hetyezkedik et.

Ezzel osszeftigg6sben a FINA torv6ny 3. S (1) bekezd6se alapl5n az al6nlatk6r6 minden esetben iogosutt a
Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontja szerinti, rendkiv0ti s0rg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6tk0ti tSrgyalSsos
eti515s alkalmaz5s6ra.

A fenti indokok atapl6n az MNV Zrt. iogosult rendkivrili s0rg6ss6gre hivatkoz6ssal hirdetm6ny n6tkriti
t5rgyat5sos eti5r5st tefolytatni.
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A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kbt. 189. S-a alapf5n a sz0ks6ges vizsg6tatokat elv6gezte, a vizsg6lata

sor6n megSttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti tdrgyat6sos eli6ras iogatapl5nak megalapozottsiiga

megSttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6sdg Elnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g honlapi6n is kozz6teszi a 103. S (a)

bekezd6s6nek megfetel6en.

Budapest, 20t7. m6ius 4.
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