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I ktat6szSm: HNT- 00636/201 6.

TdjEkoztot6
hirdetmdny n6khfi tdrgyal6sos eljdrdsr6l o Kbt. 103. g (4) bekezd4se olopjdn

A Kdzbeszerz6si Hat6sdg Etnoke meg5tlapitja,hogy az atSbbi, rendkivUli stjrg6ss6gre atapitott

h i rd et m 6 ny n 6 I kil I i t d rgyo ld so s e Ij 6 rd s i og o lopi o m eg o to poz ott.

Bolotonlired Vdros Ankormdnyzota (a tovSbbiakban: Aj5ntatk616) 2016. okt6ber 10. napjdn a Kbt.
103. S (2) bekezd6se atapj5n tdy6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6sSgot hogy a Kbt. g8. S-a (z)
b_ekezd6s6nek e) pontia alapjdn hirdetm6ny n6lktjti tdrgyatdsos etj6rSst indit,A FtNA p017 6vi
0sz6-, Vizitobdo-, MAugr6-, MAAsz6- 6s Nyiltvizi Vitdgbojniksdg megrendezdsihez sziksdges mobit
Asz6sziget rendszer beszerzdse" t5rgyban.

Ai5ntatk6r6 a Kbt. 103. S t1)-(2) bekezd6s6nek megfelel6en t6j6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s5got, valamint csatolta a rendkivUli srirg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6lktiti tdrgyatdsos
etjdrds jogatapjSnak atkalmazhat6s6g5t igazot6 dokumentumokat.

A Kdzbeszerz6si Hat6s5g Elnoke a Kbt. 189. S-a atapj5n a szrjks6ges vizsg6tatokat elv6gezte, a
vizsg6lata sor5n meg5tlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkriti t6rgyat5sos etjSrds jogalapj6nak
megalapozotts5ga meg6ltapithat6.

Jeten dont6st a Kdzbeszerz6si Hat6sSg Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s5g hontapjdn is k6zz6teszi a
103. s (4) bet<ezo6s6nek megfelel6en.

A Budopesten mesreldelend: 0sz6- :#ffr0usr6-, Maasz6- Nyittvizi vitdsbojnoksdg
megvol1st'tdsdhoz sziksdges l1tesitmdny-fejtesztdsrdt sz6td 201S. XXX1t. rti*6ny d. S ffl
bekezd6se alapi5n ezen beruhSzSssal dsszeftlgg6sben lebonyolitand6 kozbeszerz6si etl6r6sot<
tekintet6ben az ai6nlatkbr6 minden esetben jogosutt a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontja szerinti,
rendkiv0li stjrg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6tkuli tdrgyatSsos elj6rds alkalmazdsdra.

Ennek megfelet6en Batatonf 0red VSros 0nkormdnyzata jogosult rendkivriti surg6ss6gre
hivatkozSssa I h irdetm 6 nyn6tkrj ti tSrgyat5sos e lj6rdst lef otytatni.
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A Budopesten megrendezend6 isz6-, Vizilobda-, M1ugr6-, MAAsz6 6s Nyiltvizi Vildgboinoksdg

megvot6sitdsdhoz szIksdges egyes l6tesitmdnyek dpittetdjdnek kiiel1lisdrfll, volamint o
toronyugros cdljdb6t tdtesitend6 6rids ugr6torony tdtesitisdt szolgd16 ingatlanok meghotdrozdsd16l
sz6t6 45U?0f5. (X!1. 28.1 Korm. rendelet 1. sz6m0 metl6ktet6nek 2t. sora a vonatkoz6

ingattanok tekintet6ben 6pittet6k6nt az Ai6ntatk6r6t ietotte ki.

Budapest, 2016. okt6ber 12.
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