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Tdj6koztot6
hirdetmEny nEkAfi tdrgyoldsos eljdrdsr6l o Kbt. 103. g (4) bekezddse alopjdn

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke meg5ttapitja, hogy az al6bb| rendkfv0ti s0rg6ss6gre
atapitott

h i N et m 6 ny n i kA I i td rgyo 16 so s e li d rd s i og o lopi o m e ga Ia pozott.

A Magyar Atlamvasutak Z5rtkor0en Mrikod6 R6szv6nyt6rsas6g (a tovSbbiakban: Aj5ntatk616)
2016. szeptember 6. napj5n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se atapi6n t5j6koztatta a

Kozbeszerz6si Hat6s6got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontia atapj5n hirdetm6ny
n6tkOti tdrgyalSsos etj6rSst kezdem6nyezett a ,,BalatonfUred vas0t5llom6s felv6teti
6piilet fet0jit6sa - Attom6storszerUsit6s l. iitem befejez6se" t5rgyban.

Aj5ntatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetet6en t5l6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s5got, vatamint csatotta a rendkiv0li stirg5ss6gre atapitott hirdetm6ny n6tkuti
t5rgyal5sos etjSr5s jogatapj5nak alkatmazhat6s5g6t igazot6 dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt.189. S-a atapj6n a szuks6ges vizsg5latokat
elv6gezte, a vizsg5lata sor5n meg5llapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyat5sos etj6r5s
jogatapl5nak megalapozotts6ga megdttapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6sSg honlapj6n is
kozzlteszi a 103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

lndokolds

A Budapesten megrendezend6 Usz6-, Vizilabdo-, Mtiugro-, Mtiisz6- Nyittvizi Vitdgbojnoksdg
megvaldsitdsdhoz szuksdges l1tesitmdny-fejlesztdsfrl sz6l6 ?O15. XXXlll. t6n 6ny 3. S (1)

bekezd6se atapj5n ezen beruh5zSssa[ osszef0gg6sben lebonyolitand6 kozbeszerz6si
etj5r5sok tekintet6ben az aj6nlatk6r6 minden esetben jogosutt a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e)
pontja szerinti, rendkiv0ti surg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyat5sos etj6r5s
alkalmaz6s5ra.
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Ennek megfelet6en Aj5nlatk6r6 jogosutt rendkiv0ti surg6ss6gre hivatkozSssal hirdetm6ny
n6lk0ti t5rgyal5sos etj5r5st tefotytatni.

A Budapesten megrendezendd 0sz6-, Vizilobda-, MAugr6-, MAAsz6 ds NyittviziVildgboinoksdg
megval6sitdsdhoz szt)ksdges egyes l1tesitmdnyek 4pittet6jdnek kiielol4sdr6l, volomint a

toronyugms cdlj6b6l l1test'tend6 6rids ugtotorony litesftdsdt szolgdl6 ingatlanok
meghatdrczdsdr6l sz6l6 45t12O75. (Xll. 28.1 Korm. rendelet 1. szdmi mell6kletdnek 23.
poitlo a vonatkoz6 ingatlanok tekintet6ben 6pittet6k6nt a Magyar Attamvasutak Z6rtkor0en
Miikod6 R6szv6nyt5rsasSgot jetotte ki.

Budapest, 2016. szeptember 7.
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