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Tdjdkoztot6
hirdetmdny ndlkiili tdrgyoldsos eljdrdsrdl a Kbt. 103. g (4) bekezAEse olopjdn

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke megStlapitla ,hogy azat6bbi, rendkivOti srjrg6ss6gre atapitott

h i rd et m 6 ny n 6 lkii Ii td rgyo 16 s o s e li 6 rd s i og o lo pi o m e g a lo poz on.

A Magyar Nemzeti Vogyonkeze16 ZdrtkorAen mAkodd Rdszvinytdrsosdg (a tovdbbiakban:
Ajdnlatk616) 2016. m6jus 25. napj5n a Kbt. 103. S (2) bekezO6se atapj6n t6j6koztatta a
Kozbeszerz6si Hat6s5got hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontja alapj6n hirdetm6ny
n6tk0li tdrgyatdsos elj5rdst indir "A FINA 2017. 6vi 0sz6-, Vizitobdo-, MAugr6-, MAAsz6 6s Nyiltvizi
Vilagboinoksdg megrendezisdhez szhksdges 6rids ugr6torony 6s kapcsol6d6 lAtest'tmdnyei
l4trehozdsdra irdnyul6 beruhdzdshoz kapcsol6d6 tervezisi, enged1lyezdsi, vdttotkoz6 kivdlosztdsi,
6pftdsi, szerel4si munkdihoz kopcsol6d6 projekt menedzsmenL mAszoki eilenflri, sportszakmoi
ellendrl tervellen6ri, vdltozdsmenedzsment, szuperellendrzdsi ds kockdzotetemzdsi,
koltsdgelemzdsi, 6ttdkel6si is szakirtdi munkdk etvdgzise 6s oz ezekhez kopcsot6d6
szolgdltotdsok elldtdso megbizdsi jogviszony keretdben" tdrgyban.

Aj5ntatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en tSl6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s6got, vatamint csatolta a rendkivuli stJrg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6tkrili t6rgyatdsos
etlSrSs jogatapjdnak alkalmazhat6sdgdt igazo16 dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sztjks6ges vizsgSlatokat etv6gezte, a
vizsgdlata sor5n meg5llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkrjti t6rgyat5sos etj5r5s logalapj5nak
megalapozottsSga meg5ltapithat6.

Jelen d6nt6st a Kdzbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapjdn is k6zz6teszi
a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

lndokolds

A Budapesten megrendezendf 0sz6-, Vizilobdo-, MAugr6-, MAAsz6- Nyiltvizi Vitdgbajnoksdg
megvol6sitdsdhoz sziksdges ldtesitmdny-fejlesztdsrdt sz6t6 2O15. XXXlll. r6rv6ny 3. S (1)
bekezd6se atapi5n ezen beruh6zSssaI osszeftjgg6sben [ebonyotitand6 kozbeszerz6si etjdr6sok
tekinteteben az ai6nlatk6r6 minden esetben jogosutt a Kbt. 98. S. (Z) Uet<ezd6s e) pontia szerinti,
rendkivUti stjrg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6tktjti t6rgyatdsos elj6r6s atkatmaz6sdra.
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Ennek megfetel6en a Magyar Nemzeti Vagyonkezet6 Z6rtk6r0en mUkdd6 R6szv6nyt5rsas5g
jogosult rendkfvriti stirg6ss6gre hivatkozdssat hirdetm6ny n6lkUti t5rgyat5sos eli6r5st tefotytatni.

Budapest, 2016. m5ius 30.
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