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TdjEkoztot6
hirdetmdny ndlkiili tdrgyoldsos eljdrdsr6l o Kbt. 103. g (4) bekezd4se alopjdn

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etnoke meg5ltapitja.hogy az a15bbi, rendkivutis0rg6ss6gre atapitott

h.i d el m 6 ny n 6 I kii I i t 6 rgyo ld sos e Ii d rd s j og o lopi o m O g o lo p ozon.

A Mogyar NemzetiVogyonkezel1 Zrt. {a tovSbbiakban: Aj5ntatk6r6) 2016. szeptember 13. napjSn a

Kbt. 103. S (2) bekezd6se alapj6n t6l6koztatta a K6zbeszerz6si Hat6s6got hogy a Kbt. 98. S-a (2)

bekezd6s6nek e) pontia atapj5n hirdetm6ny n6tk0ti t5rgyat6sos etjSr5st indit ,Az ELTE Bib6 lstvdn
Szokkolldgium komplex fe6jitdso 6s bdvftdse 4rdekdben a ldtesitmdny 6p0let dtolakitdsdhoz
szlksdges kiviteli felodotok ellitdso vdllalkozdsi szerzddds keretdben " t5rgyban.

AiSnlatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelel6en tSl6kozratta a K6zbeszerz6si
Hat6s5got, valamint csatolta a rendkivuli srjrg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6tkrjti t6rgyat6sos
ellSrds jogataplSnak atkalmazhat6s6g5t igazot6 dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6sSg Elnoke a Kbt.

vizsg5lata sor6n meg6ltapitotta, hogy
megalapozotts5ga meg5ltapithat6.

Jelen dont6st a Kozbeszerz6si Hat6sSg

a 103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

189. S-a atapj6n a sz0ks6ges vizsgSlatokat elv6gezte, a

a hirdetm6ny n6lktiti t6rgyat5sos etlSr5s togalapi5nak

Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s5g honlapj5n is kozz6teszi

lndoko16s

A Budapesten megrendezendd IJsz6-, Vizitobdo-, MAugr6-, MA0sz6- Nyiltvizi Vildgbojnoksdg
megvol1sitdsdhoz sz1ksdges l6tesitmdny-fejlesztdsr6l sz6l6 2015. XXXlll. t6rv6ny 3. S (1)
bekezd6se atapj6n ezen beruh5z5ssaI osszefugg6sben [ebonyolitand6 kdzbeszerz6si etjdrdsok
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tekintet6ben azaiitnlatk6r6 minden esetben jogosutt a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontia szerinti,
rendkivriti surg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6tkrjti t5rgyatdsos etj6r6s alkatmazSs5ra.

Ennek megfelel6en a Magyar Nemzeti Vagyonkezet6 Zrt. jogosutt rendkivUti sUrg6ss6gre
hivatkoz5ssaI hi rdetm6ny n6tk0ti t5rgyal5sos etjS16st lef otytatni.

A Budopesten megrendezend| isz6-, Vizitobdo-, MAugr6-, MAisz6- Nyiltvizi Vitdgbojnoksdg
megvat6sftdsdhoz sz1ksdges l1tesitmdny-fejlesztdsr1l sz6l6 2O15. XXXlll. t6rv6ny 1. sz5mri
mel16klete 118. pontiSban rendelkezett az ELTE Bib6 lstv6n szakkott6gium fel0jft6s5r6t 6s a

t6tesitm6ny 6pittet6iek6nt az AiSnlatk6r6t ietolte ki.

Budapest, 2016. szeptember 19.
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