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TtfrjEkoztot6
hirdetm6ny ndlkafi tdrgyoldsos eljdrdsr6l a Kbt. 103. g (4) bekezd6se otapj1n

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Elndke meg6ttapitla, hogy az atdbbi, rendkivrili surg6ss6gre atapitott

h i rd et m 6ry n 6 lkii li t6 rgyo 16 
"os 

e tj 6 ro s i og o lo pi o m ego lo pozott.

Budopest F1vdros Ankormdnyzoto (a tov6bbiakban: Aj5nlatk6r6) 2016. szeptember 26. napj5n a
Kbt. 103. S (2) bekezd6se alapi6n t6j6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got hogy a Kbt. 98. S-a (Z)
bekezd6s6nek e) pontja atapj6n hirdetm6ny n6tkriti t6rgyaldsos etldr6st indit ,2012. ivi FtNA
vildgboinoksdg megrendezisdhez kopcsol6d6 Morgitsziget kornyezetfejteszt1si felodotok
megvolisitdso L |tem: Vonolos titesitmdnyek fejteszt1se" tdrgyban.

AjSnlatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en t6j6koztatta a K6zbeszerz6si
Hat6sdgot, valamint csatolta a rendkiv0ti s0rg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6lktlli t5rgyal6sos
etjS16s logalapj5nak atkatmazhat6s5gdt igazot6 dokumentumokat.

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 189. S-a alapj6n a szriks6ges vizsgdlatokat elv6gezte, a
vizsgdlata so16n megSllapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkOli tdrgyat6sos etjdrds jogatapjdnak
megalapozotts6ga meg5ttapithat6.

Jeten dont6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Elnoke a Kdzbeszerz6si Hat6s6g hontapjdn is kozz6teszi a
103. S (4) bekezO6s6nek megfetet6en.

Indoko16s

A Budopesten megrendezend1 0sz6-, Vfzitabda-, M1ugr6-, MAAsz6- Nyiltvizi Vildgbojnoksdg
megval6sitdsdhoz szaksdges tdtest'tmdny-fejtesztdsrdt iz6t6 ?015. xxxlt. tti*On! d. S frlbekezd6se alapi6n ezen beruh6zSssal dsszef rjgg6sben lebonyotitand6 k6zbeszerz|si etldr6sot<
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tekintet6ben az ai6nlatk6r6 minden esetben jogosutt a Kbt. 98. S (2) bekezd6s e) pontia szerinti,

rendkivUli surg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6tkrjti t6rgyat5sos eti6rSs atkatmazSs5ra.

Ennek megfetet6en Budapest F6vSros 0nkorm6nyzata iogosutt rendkivtiti srjrg6ss6gre

hivatkoz5ssat hirdetm6ny n6tkuti t6rgyal5sos etiS16st tef otytatni.

A Buctapesten megrendezend6 0sz6-, Vizitobda-, M1ugr6-, MtlAsz6- Nyiltvizi Vildgbainoksdg

megvoisitdsdhoz szAksdges egyes tdtesitmdnyek 6pittet6i6nek kiiel6l6sdrdl' volomint o

toinyugms cdtjdb6t l6tesitZnd6 6ids ugr6torony tdtesitdsdt szolgdt6 ingotlonok meghotdrozdsd16l

szdd nittZOiS (Xlt. 28.) Korm. rendelet 1. sz6m0 melt6klete 18. pontl5ban rendelkezett a

Margitsziget rekonstrukci6i5r6t 6s a t6tesitm6ny 6pittet6iek6nt az AiSnlatk6r6t iet6tte ki.

Budapest, 2016. szePtember 29.
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