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Tdjdkoztot6
hirdetmEny nAlkiili tdrgyoldsos eljdrdsr6l a Kbt. 103. g (4) bekezd1se olopjdn

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke meg6tlapitja,hogy az alSbbi, rendkivtrtisUrg6ss6gre atapitott

h i rd etm 6 ny n 6 lkii li t d rgyo 16 so s e li 6 rd s i og a lapio m eg a lo pozon.

A Budovdri tngattanfejtesztd 6s ]zemettetd Nonprolit KIt. (a tov6bbiakban: Al6ntatk6r6) 2016.
mdjus 25. napj5n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se alapj6n t6j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6got
hogy a Kbt. 98. S (2) bet<ezd6s e.) pontia atapj5n hirdetm6ny n6lkuli t6rgyal6sos etj6r6st indit

"Budopest l. ker., Tdncsics u. 9. hrsz.: 6546 l66p0let 6s 4szoki melldkdphlet veszdlyelhdritdsi 6s
d llog megivd si mu n kd i" tdrgyban.

Aj6ntatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(21 bekezd6s6nek megfelel6en t5j6koztatta a Kdzbeszerz6si
Hat6s5got, valamint csatolta a rendkivrili surg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6tk0li t6rgyat6sos
etj516s jogalapjSnak alkalmazhat6s5g5t igazo16 dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj6n a sz0ks6ges vizsg5tatokat elv6gezte, a

vizsg5lata sor5n meg6ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkuti t5rgyal6sos elj5r5s jogatapj5nak

megalapozotts5ga meg6ltapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Elnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapj5n is kozz6teszi
a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.
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lndoko16s

A Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontia szerinti logatap abban az esetben alkalmazhat6, amennyiben a

torv6nyben fogtalt valamennyi fett6tel tetjesrit a beszerz6s t6rgya vonatkoz6s6ban:

1. a beszerz6s feltdtlen1l szlksiges, mivet
2. az aj5ntatk616 6ttal el6re nem ldthot6 okb6l elddllt
3. rendkivhfi shrgdssig miatt
4. a nyilt, o meghivdsos vogy o tdrgyoldsos eljdrdsro eldirt hotdrid6k nem lenndnek

betorthat6ok 6s

5. a rendkivuti srirg6ss6get indokot6 kdrhlmdnyek nem oz ojdnlotkdrd mulosztdsdb6l vagy az

ajdnlotkdr' 6ltal elfliddzett okb6l erednek.

Riszletes indokolds:

Az Aj5ntatk6r6 Sttat becsatolt, 2016. 6pritis 26. napj5n kett Budapest F6v6ros

Kormdnyhivatatdnak hatilrozala atapj5n a Budapest L T5ncsics M. u.9. sz. alatti ingatlanon 5116

vott J6zsef-kasz5rnya gombafert6zott 6s vesz6lyes m0szaki 6tlapotban t6v6 tet6- 6s

fod6mszerkezeteinek a vesz6lyelhSrft6si munk6it azonnal meg kell kezdeni, ugyanis jelen

statikai 6s gombafert6z6si prob16m5k azonnali beavatkoz6st ig6nyetnek.

A fentiek alapj5n az etj5r6s jogatapja fenn5tl,.

Budapest, 2016. j0nius 15
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