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TdjEkoztot6
hirdetm6ny n6lkiilitdrgyaldsos eljdrdsr6l o Kbt. 103. g (4) bekezdAse olopjdn

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Elnoke megdttapitja , hogy az at5bbi, rendkfv0li sUrg6ss6gre atapitott

hirdetmdny ndlkfili tdrgyaldsos eUdrds iogolopjo megolopozott.

A Nemzeti.sportkozpontok (a tov5bbiakban: Ajdntatk6r6) 2016. Spritis 2I. napi6n a 1$t. i03. S (2)

bekezd6s'e a$pj5n t6j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sdgot hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek
e) pontja atapj6n hirdejm6ny n6tkuti t5rgyat5sos elj5r6st indit ,A F1NA 2017 6vi 0sz6-, Vizitobdo-,
Mtugr6-, MAAsz6- 6s. Nyiltvizi Vilfigbojnoksdg megrendezdsdhez szAksiges Csdszdr-Komjddi
lJszodo 6s d uo16s-,Szichy lLszodo febjitdsdro irdnyut| beruhdzdshoz kapcsol6d6 mdrnoki
tondcsod6i 6s dpitdsi m1szoki ellen6ri felodotok elldtdso" t5rgyban.

Aj5ntatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetel6en t5j6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6sSgot, valamint csatolta a rendkfvuli s0rg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n61k0li t6rgyat6sos
etjdr5s jogatapj6nak alkalmazhat6sdgSt igazo16 dokumentumokat.

A K6zbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a Kbt. 189. S-a atapj6n a sztlks6ges vizsgdlatokat elv6gezte, a

vizsg6lata sordn meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkUli t5rgyatdsos elj5r6s jogatapjdnak
megalapozotts5ga megdttapfthat6.

Jeten dont6st a K6zbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kdzbeszerz6si Hat6s5g hontapl6n is k6zz6teszi
a 103. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.
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A Budapesten megrendezendd 0sz6-, Vizilobdo-, MAugr6-, MAAsz6- Nyiltvizi Vil1gbojnoksdg
megvol6sitdsdhoz szhksdges tdtesftmdny-fejlesztdsrdl sz6l6 2015. XXXlll. tdrv6ny 3. S (1)

bekezd6se atapj5n ezen beruh6z5ssal osszef0gg6sben [ebonyotitand6 kozbeszerz6si etj5r5sok
tekintet6ben az ai6ntatk6r6 minden esetben jogosutt a Kbt. 98. 5. (2) Oet<ezd6s e) pontia szerinti,
rendkivuli s0rg6ss6gre alapftott hirdetm6ny n6tkrjti t5rgyalSsos etj5r5s atkalmaz6s5ra.

Ennek megfetel6en a Nemzeti Sportkozpontok iogosult rendkfvuli srlrg6ss6gre hivatkoz6ssal
hirdetm6ny n6tkuti t6rgyal6sos etlSr5st tefotytatni.

A Budopesten megrendezendd 0sz6-, Vfzitobdo-, Mflugro-, MAAsz6 6s Nyiltvizi Vitdgbojnoksdg
megvol6sitdsdhoz szhksdges egyes ldtesitmdnyek 6pfttet6jdnek kijelolAsdrdl, volomint o
toronyugrds cdljdb6l ldtesftendd 6rids ugr6torony ldtesitdsdt szolgd16 ingatlonok meghotdrozdsd16l
sz6l6 45112015. (Xll. 28.) Korm. rendelet 1. sz5m0 mett6ktet6ben rendetkezett a CsSsz5r-
Komjddi Uszoda 6s a Haj6s-Sz6chy Uszoda rekonstrukci6l6r6t 6s a t6tesftm6ny 6pittet6jek6nt az
Aj6nlatk6r6t ietdlte ki.

Budapest, 2016.6pritis 29.
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