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Ddnt6s
h i rd et m 6 ny n 6 lkii li td rgyo ld sos e lj 6 rd sr6 I

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Elnoke o kdzbeszerzdsekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLlll. toru1ny (a

tovdbbiakban: Kbt.) 103. g (l) Oe*ezA^se alapiitn meg6ltapitja, hogy az Apirtaava SC Labdarfg6
Sportegyestilet (a tov6bbiakban: Al6nlatk616) Sltat,,Tornacsarnok 6pit6se, kieg6szit6 munk6k"
tSrgyban inditott

h i rd et m 6 ny n 6 k A fi td rgyo ld so s e lj d rd s j o g o lopj o m eg o lo p ozott.

lndokolds

Aj6nlatk616 2017. okt6ber 26. napjdn o Kbt. 103. g (1) bekezddse alapi{n t6j6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s5got, hogy a Kbt. 98. I B) bekezddse alapj6n hirdetm6ny n6tkrlti t6rgyal6sos

eljSr6st i nd it,,Tornacsarnok 6pit6se, kieg6szit6 munk6k" t5rgyban.

Aj5ntatk616 a r6sz6re 2017. okt6ber 31. napj5n megk0ldott hi6nyp6tt6sifethiv5st kovet6en a Kbt.

103. S (1) bekezO6s6nek megfelet6en t6j6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatolta a

hirdetm6ny n6tkiiti tdrgyat5sos eti6r6s iogatapiSnak alkalmazhat6s6gdt igazot6 dokumentumokat.

Aj6ntatk616 et6adta, hogy jelen elj6r6s el6zm6nyek6nt nyilt kozbeszerz6si etj6r5st inditott nemzeti

eljSr5srendben ,Tornacsarnok 6pit6se' t5rgy5ban, amety etj5rSs aj5ntati f elhivdsa a Kozbeszerz6si
Ertesit6ben Kt-8L35/2016. iktat6szdmon jelent meg (a tovSbbiakban: e16zm6ny etiSr6s). Az

el6zm6ny etj6rds ajdntati fethiv5sdnak V|.3.12) ponti6ban AlSntatk6r6letezte, hogy a l{bt. 98. S (3)

bekezd6se alapjdn hirdetm6ny n6lkuli tSrgyat6sos elj6rdst fog tefotytatni amennyiben a szuks6ges
forr6s TA0 forr5s rendelkez6se 6ll.

Ajdntatk6r6 megjetotte a lehets6ges tovSbbi 6pit6si beruh6z5sokat is az el6zm6ny etj5rSs fenti
pontj6ban, valamint jelezte, hogy hirdetm6ny n6lkrjli t6rgyalSsos elj6rSs alkatmazdsSvat tov5bbi
6pit6si munk5kra kothet szerz6d6st a nyertes aj5ntattev6vet. Az 0j 6pit6si beruh5z6s osszhangban
van az alapprojekttel.
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Fentiekb6t, valamint a rendelkez6sre bocs5tott iratokb6t meg5ltapitnat6, hogy jelen eti6r6s

iogatapia fennSlt.

A K6zbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. S-a alapj5n a sz0ks6ges vizsg6latokat elv6gezte, a

vizsg6lata sor5n meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lkrlti tdrgyat5sos etj6r6s jogatapj5nak

megalapozotts5ga me95ttap(that6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etn6ke a Kdzbeszerz6si Hat6s6g

Kbt. 103. S (4) bekezd6s6nek megfetet6en.

Budapest, 2017. november 10. gt'd\
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