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Tdjdkoztat6
hirdetm6ny nilkiili tdrgyoldsos eljdrdsr6l o Kbt. 103. S (4) beneza4se otopjdn

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke meg5tlapitja ,hogy azat5bbi, rendkivuti s0rg6ss6gre atapitott

hirdetmdny nEkAfi tdrgyol6sos elidrds jogalopjo megotapozon.

A Nemzeti Sportkozpontok (a tovdbbiakban: Ajdntatk616) 2016. szeptember 6. napj6n a Kbt. 103. S
(2) bekezd6se ataplSn t5j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s6got hogy a Kbr. 98. S-a (2)
bekezd6s6nek eJ pontja alapl6n hirdetm6ny n6lkriti t6rgyalSsos elj6r5st indit .A FtNA 2012. 6vi
0sz6-, Vizitobdo-, MAugr6, MAAsz6 6s Nyiltvizi Vitdgbojnoksdg megrendezdsdhez sz1ksdges
C sd szd r- Komjdd i U szodo fefuj itd sd ra i rd nyu t6 beru hdzd s" t6rgyba n.

AlSnlatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfetet6en tdj6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s6got, valamint csatolta a rendkivrili srjrg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6lkrili tdrgyatdsos
elj6r6s logatapj5nak alkalmazhat6sSg6t igazo16 dokumentumokat.

A Kdzbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt.
vizsgdlata sordn meg6ltapitotta, hogy
megalapozottsSga megdltapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6sdg
a 103. S (4) bet<ezO6s6nek megfelet6en

189. S-a ataplSn a sz0ks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a

a hirdetmeny n6tkuli t6rgyatSsos etj6rds jogatapjSnak

Elnoke a Kozbeszerz6si Hat6s5g honlapl5n is kozz6teszi

lndoko16s

A Budopesten megrendezendI usz6-, Vizitobdo-, M1ug16-, MAAsz6- Nyittvizi Vildgbojnoksdg
megvol6sitdsdhoz sziksdges l6tesitmdny-fejlesztdsr1l sz6l6 2O15. XXXlll. riiru6ny 3. S (1)
bekezd6se atapiSn ezen beruh6z6ssat dsszeftlgg6sben lebonyolitand6 k6zbeszerz6si etjdrdsok
tekintet6ben azai6nl,atkfr6 minden esetben jogosutt a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontia szerinti,
rendkivOli s0rg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6lktiti t6rgyalSsos etj6r5s atkalmaz6sdra.

Ennek megfelel6en a Nemzeti Sportkdzpontok fogosutt rendkivuli surg6ss6gre hivatkozSssa]
hi rdetm6 ny n6lkrj 1i tdrgyal5sos etj5r5st tef otytatn i.
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A Budopesten megrcndezend6 tisz6-, Vizilobdo-, ilAugfi-, ilA1sz1 6s Nyittvizi Vitdgbojnoksdg
megvol6sitdsdhoz szhksdges egyes litesitmEnyek dpfttetdjdnek kijel6l6s6frl, volamint o
torcnyugrds ciljdb6l lhtesitendd 6ri6s ugrotorony liltesftdsdt szolgdlf ingotlonok meghotdrozdsdrvl
sz6l6 45112015. (Xll. 28.1 Korm. rcndelet 1. sz5mri metl6ktete 4. pontj5ban rendelkezett a

Cs6sz6r-Komi5di Uszoda rekonstrukci6i6r6t 6s a t6tesitm6ny 6pittet6iek6nt az Aj6ntatk6r6t

ietotte ki.

Budapest, 2016. szeptember 7.
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