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Tdjdkoztotd
hirdetm6ny nElkiili tdrgyoldsos eljdrdsr6l a Kbt. 103. g (4) bekezdEse olopjdn

A Kozbeszerzesi Hat6s5g Etnoke meg5ltapitja, hogy az a15bbi, rendkivUti surg6ss6gre atapitott

h i rd et m 6 ny n 6 I kii I i t 6 rg va 16 s o s e li d rd s i o g a lo pi o m e ga t a p oz on.

A Mogyor NemzetiVogyonkezelf Zn.(u tov6bbiakban: Ajdntatk6r6) 2016. okt6ber 3. napj6n a Kbt.
103. S (2J bekezd6se alapjSn t6l6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got hogy a Kbt. 98. S-a (Z)
bekezd6s6nek e) pontja atapjSn hirdetm6ny n6tkuti tdrgyatSsos etj5rdst indit ,4 F\NA 2017. 6vi
0sz6-, Vizitobda-, Mtiugr6, MAAsz6 6s Nyiltvizi Vitdgbojnoks1g 6rids toronyugms versenyszdm
megrendezdsdhez sz1ksdges 6rids ugr6torony plotform kivitetezdse 6s egydb kopcsotdd6 fetod1tok
elldtdsa" tdrgyban.

AjSntatk6r6 a Kbt. 103. S (1)-(Z) bekezd6s6nek megfelet6en tdl6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s5got, valamint csatolta a rendkivoli surg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6tkriti tdrgyal5sos
eljdrds jogalaplSnak alkatmazhat6sdg6t igazol6 dokumentumokat.

A Kdzbeszerz6si Hat6sdg Etnoke a Kbt. 189. S-a alapj5n a sz0ks6ges vizsgStatokat elv6gezte, a
vizsgdlata sor5n meg6tlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkuti t5rgyal5sos etl6rds jogatapjdnak
megalapozottsdga meg6ttapithat6.

Jeten d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6sdg Elnoke a K6zbeszerz6si Hat6s6g honlapl6n is kozz6teszi a
103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.

lndokolds

A Budopesten megrendezendf 0sz6-, Vizilobda-, MAugr6-, MAAsz6- Nyittvizi Vitdgbojnoksdg
megval6sitdsdhoz sz1ksdges l4tesitmdny-fejlesztdsr6t sz6t6 2015. XXXill. r6n6ny 3. S (i
bekezd6se atapj6n ezen beruhdz5ssal dsszefrigg6sben lebonyotitand6 kozbeszerz6si etj6rdsok
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tekintet6ben az ai6ntatk6r6 minden esetben jogosutt a Kbt. 98. S (2) bekezO6s e) pontja szerinti,
rendkivrili slrrg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6lkUti tSrgyalSsos etjSrSs alkalmaz5s5ra.

Ennek megfetet6en a Magyar Nemzeti Vagyonkezet6 Zrt. jogosutt rendkivtiti surg6ss6gre
hivatkoz6ssat hirdetm6ny n6lkti ti t6rgyal6sos etjdr5st tef olytatni.

A Budapesten megrendezend| 0sz6-, Vizilobdo-, MAugr6-, MAisz6- Nyittvizi Vildgboinoksdg
megvot6sitdsdhoz szhksdges egyes l4tesitmdnyek dpfttet6i6nek kiiel1l4sdrdl, valomint o

toronyugrds cdtjdb6l titesitendd 6rids ugr6torony tdtesit4sdt szolgh16 ingotlonok meghotdrozdsdr6l
sz6t6 45U2015 (Xll. 28.) Korm. rendelet 1. sz6m0 mett6ktete az6ri6s ugr6torony 6pittet6iek6nt
az Af5nlatk6r6t ietdtte ki, a 2. sz6m0 metl6ktete rendetkezett az 6ri5s ugr6torony t6tesft6s6t

szolg516 ingattanok hetyrajzi sz6mai16l.

Budapest, 2016. okt6ber 4.
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