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Tdj6koztot6
hirdetmdny n6lkiili tdrgyolfisos eljdrdsr6l o Kbt. 103. S (4) benezAdse olopjdn

A K6zbeszerz6si Hat6s6g Etnoke meg6tlapitja , hogy az a16bbi, rendkivtjti surg6ss6gre alapitott

h i rd et m 6 ny n 6 k A fi td rgyo 16 s os e li 6 rd s i o g o lo pj o m eg o Io p ozott.

A Budoviri lngotlonfejtesztI 6s Uzemettett Nonprofit f|t. (a tov6bbiakban: Aj6nlatk616) 2016.
mdius 27. napi{n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se atapj5n t6j6koztatta a Kozbeszerzlsi Hat6s6got
hogy a Kbt. 98. S (2) Oet<ezd6s e.) pontja alapjSn hirdetm6ny n6tk0li t5rgyat5sos eljdrSst indit

"Szigetvdri Vdr veszdlyelhdritdsi 6s dllogmegivdsi munkdi' tdrgyban.

Ai6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en t5l6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s6got, valamint csatolta a rendkivrjli surg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6lkuli t5rgyat5sos
etj6rds logatapjdnak alkalmazhat6s5g6t igazot6 dokumentumokat.

A Kdzbeszerz6si Hat6s6g Eln6ke a Kbt. 189. S-a atapj6n a szuks6ges vizsgdlatokat elv6gezte, a

vizsgSlata sor6n megSttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkuti tSrgyal6sos etl6r5s logatapjdnak
megalapozottsdga meg6ltapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6sdg hontapjSn is kozz6teszi
a 103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.
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A Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontia szerinti jogatap abban az esetben atkalmazhat6, amennyiben a

t6rv6nyben foglalt vatamennyi felt6tet tetjesut a beszerz6s t6rgya vonatkoz6s6ban:

1. a beszerz6s feltdtbnhl sz1ksdges, mivel
2. az aj6ntatk6r6 5ttal el6re nem ldthot6 okb6l el6dllt
3. rendkiv0li shrgdssdg miatt
4. a nyilt, a meghfvosos vogy o tdrgyoldsos eljdrdsro el6irt hotdriddk nem lenndnek

betorthot6ak 6s

5. a rendkiviiti sUrg6ss6get indokot6 kdrhtmdnyek nem oz ojdnlotkdri mulosztdsdb6l vogy oz

ojdnlotkdrd dltol el6iddzett okb6l erednek.

Rdszletes indokolds:

Az AjSnlatk6r6 Sttat becsatolt, 2016. m6lus 26. napj6n kelt Baranya Megyei Korm5nyhivatatdnak

hat6rozata atapjSn a Szigetv6r, 1733 hrsz. alatti ingattanon megl6v6 V5r kozvetett 6tetvesz6ty- 6s

batesetvesz6ly kiatakut6s6nak eth5rit6si munk6it azonnal meg kett kezdeni, ugyanis ielen hetyzet

azonnali beavatkoz6st ig6nyet.

A fentiek atapj5n az etjSr5s iogalapia fenn5tt.

Budapest, 2016. i0nius 15.
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