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TdjEkoaot6
hirdetmdny nElktili tdrgyoldsos eljdrdsr6l o Kbt. 103. g (4) bekezddse olopjdn

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Elnoke megStlapitja, hogy az atdbbi, rendkivuli sUrg6ss6gre atapitott

h i rd et m 6 ny n 6 lkii li td rgyo 16 sos e U d nd s io g a lopi a m eg o lopozon.

A Budovdri tngottonfejteszt6 6s 0zemettet6 Nonprofit Kft. (a tovdbbiakban: Aj5ntatk6r6) 2016.
mdjus 26. napj5n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se atapjSn t5j6koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6s5got
hogy a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e.) pontja atapj6n hirdetm6ny n6lkriti t5rgyal6sos elj6r6st indit
.Budapest l. ker., Tdncsics u. 1. hrsz.: 6540 olatti ip1let veszdlyelhdritdsi is dllogmegdvdsi
munkdi" tSrgyban.

Aj6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetet6en t5i6koztatta a K6zbeszerz6si
Hat6s6got, valamint csatolta a rendkiv0ti s0rg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n61k0li t6rgyal6sos
etjdr5s jogalapj5nak alkalmazhat6s5g5t igazot6 dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Elndke a Kbt. 189. S-a alapj6n a sz0ks6ges vizsg6latokat etv6gezte, a

vizsg5lata so16n meg6llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkuli t6rgyalSsos elj6r6s jogalapj5nak
megalapozottsSga meg6tlapithat6.

Jeten ddnt6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a Kozbeszerz6si Hat6s5g hontapj6n is kozz6teszi
a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.
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lndokoltis

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

torv6nyben fogtalt valamennyi fett6tet teliesrit a beszerz6s t5rgya vonatkozSs5ban:

1. a beszerz6s feltdtlenAl szhksdges, mivel
2. az ajSnlatk616 Sttat el6re nem ldthat6 okb6l el6dllt
3. rendkivAil sirgdssig miatt
4. a nyilt, o meghivdsos vogy o tdrgyoldsos eljdrdsra el6itt hotdriddk nem lenndnek

betorthot6ok 6s

5. a rendkivuti s0rg6ss6get indokot6 korhlmdnyek nem oz oj1nlotkdrd mulosztdsdb6l vagy oz

ojdnlatkdrd dltol el6id4zett okb6l erednek.

Rdszletes indoko16s:

Az Aj5ntatk6r6 Sttat becsatolt, 2016. mSius 9. napj5n kett Budapest F6v6ros Korm5nyhivatat5nak

hat5rozata atapj6n a Budapest l. T6ncsics M. u. 1. sz. atatti ingatlanon 5lt6 irodahdzban a

csapad6kviz elvezet6 rendszer, a g6p6szeri vezet6kek 6s a be6z6st eredm6nyez6 k0ts6

hat5rol6szerkezetek felOiit5si- 6s 6tlagmeg6v6si munk6it azonnal meg kett kezdeni, ugyanis

ielen probt6m5k azonnali beavatkozSst ig6nyetnek.

A fentiek alapj{n az eli6r6s jogatapja fennSlt.

Budapest, 2016. j6nius 15.

Rig6 Csobo Boltizs
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