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Tdjdkoztot6
hirdetm6ny nElkiili tdrgyolisos eljdrdsr6l a Kbt. 103. S (4) bekezddse olopjdn

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke meg6ltapitja, hogy az at5bbi, rendkivtjti surg6ss6gre alapitott

h i rd et m 6 n y n 6 lkii li t d rgyo ld so s e li 6 rd s i og o lo pi o m e g o lo p ozon.

A Budapesti Vosutos Sport Club-Zugt6 Kozhosznt Egyes1tet (a tovSbbiakban: Al6ntatk616) 2016.

augusztus 2. napiiln a Kbt. 103. S (2) bekezd6se ataplSn tSl6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got,

hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontia alapjSn hirdetm6ny n6tkriti t6rgyal6sos elj6rSst

kezdem6nyezett "Budopesti Vosutos Sport Club-Zugl6 KozhasznA Egyes1let dltol megvol6sitond6

uszodo, is kiszolgd16 l6tesitmdnyei teruezdse" t6rgyban.

Al6nlatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en t5j6koztatta a Kozbeszerz6si

Hat6s5got, valamint csatolta a rendkivtiti stirg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6tkrili tSrgyalSsos

etjSrSs jogalapj6nak alkalmazhat6s6g6t igazo16 dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. S-a ataplSn a szrjks6ges vizsgSlatokat elv6gezte, a

vizsg6tata sor6n meg6tlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkuli t5rgyal5sos etl5r5s logatapl5nak
megalapozotts5ga meg6llapithat6.

Jeten d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6sdg Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s5g honlapj6n is kdzz6teszi a

103. S (4) bekezd6s6nek megfelel6en.

A Budopesten megrendezend. usz6-, :# rAugr6-, MA6sz6- Nyittvfzi Vitdgboinoksdg

megvat6sitdsdhoz szlksdges lhtesftmdny-fejlesztdsr1l sz6t6 2015. XXXlll. tdrv6ny 3. S (1)

bekezd6se atapjdn ezen beruh6z6ssal 6sszefugg6sben lebonyolitand6 kozbeszerzlsi etiSr6sok
tekintet6ben az aiitnlathlr6 minden esetben jogosutt a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontia szerinti,
rendkivuti s0rg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6tktrti t5rgyal6sos elj6rds atkalmaz5sSra.

Ennek megfetet6en Budapesti Vasutas Spon Club-Zugl6 Kozhoszn1 EgyesAbt iogosutt rendkivtjli
s0rg6ss6gre hivatkoz5ssal hirdetm6ny n6tkuti tSrgyal5sos etiSr6st tefotytatni.

A Budopesten megrendezendd 0sz6-, Vizitobda-, M1ugr6-, MAAszf 6s Nyiltvizi Vildgboinoksdg

megvot6sitdsdhoz szAksdges egyes l1tesftmdnyek 6pfttet6i6nek kiielol4sdrdl, valamint o
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toronyugtds cdlidbdl litesitendd 6ri6s ugritorcny lhtesitdsAt szolgdlf ingattonok meghatdrozdsdrot
sz6l6 45U2015. (Xll. 28.) Korm. rcndelet 1. sz6m0 mett6ktet6nek 24. sora a vonatkoz6
ingattanok tekintet6ben 6pittet6k6nt az Aj5nlatk6r6t jetOlte ki.

Budapest, 2016. augusztus 8.
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