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Tdjdkoztot6
hirdetm1ny nEkAfi tdrgyoldsos eljdrdsr6l o Kbt. 103. g (4) bekezddse olopjdn

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Elnoke meg6tlapitja,hogy az atdbbi, rendkivrilisurg6ss6gre alapitott

h i rd et md ny n 6 kA fi td rgya 16 sos e li d rd s iog o lopj o m eg o lopozott.

A Budopesti Vosutls Sport Club - Zugl6 KozhasznA EgyesAM (a tov5bbiakban: Aj6ntatk6r6) 2016.
november 16. napjdn a Kbt. 103, S (2) bekezd6se atapj5n t6l6koztatta a Kozbeszerz6si Hat6s5got,
hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek e) pontja alapjdn hirdetm6ny n6lkrlti t6rgyat5sos etjdr6st
indft ,,BVSC-Zugl6 50x20m-es 6j medence sdtorfedds tervezdse 6s kivitelezdse" t{rgyban.

Aj6ntatk616 a Kbt. i03. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelel6en t5j6koztatta a Kdzbeszerz6si
Hat6s6got, valamint csatolta a rendkivuli srjrg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6lkuti t6rgyal5sos
e ljdr5s loga tapjSna k alkalmazhat6s5g5t igazol,6 doku m entu m o kat.

A Kozbeszerz6si Hat6sSg Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj5n a sz0ks6ges vizsgdlatokat elv6gezte, a

vizsgSlata sor5n megdtlapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkuti t6rgyal5sos eljdr5s jogatapj5nak

megalapozotts5ga meg5ttapithat6.

Jelen d6nt6st a Kozbeszerz6si Hat6s5g Elnoke a Kozbeszerz6si Hat6sdg hontapy6n is kozz6teszi
a 103. S {4) bekezd6s6nek megfelel6en.
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A Budopesten megrendezend| 0sz6-, Vizitabdo-, M0ugr6-, MA0sz6 6s Nyfttvfzi Vitogbajnoksdg
megval6sftdsdhoz sz1ksdges l4tesitmdny-fejlesztdsrdl sz6l6 2Ot5. XXXlll. t6rv6ny 3. S (11

bekezd6se alapj5n ezen beruh5zdssal osszefugg6sben [ebonyolitand6 kdzbeszerz6si etj6r6sok
tekintet6ben az ai6nlatk6r6 minden esetben jogosutt a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontja szerinti,
rendkivriti srjrg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6lkriti t5rgyal6sos etjdr5s alkalmaz5sSra.

Ennek megfetel6en a Budapesti Vasutas Sport Ctub - Zugt6 Kozhaszn0 Egyestllet logosutt
rendkivtiti siirg6ss6gre hivatkoz5ssat hirdetm6ny n6tkuti t6rgyat5sos etj5r5st lefolytatni.

1026 Budapest, Riad6 utca 5.

1525 Budapest, Pf. 166.
www. kozbeszerzes. hu

E-mai[: hnt@kt.hu

Telefon: +36 1 882-8502
Fax: +36 1 BB2-8503



A Budopesten megrendezendd 0sz6-, Vizilabdo-, MAugr6-, MAAsz6 6s Nyittvizi Vildgbojnoksdg
megvol6sitdsdhoz szhksdges egyes lAtesftmdnyek dpittetdjdnek kijelol4sdrdl, volomint o
toronyugms ciljdb6l l6tesitend6 6ri6s ugr6torony l1tesit4sdt szolgdl6 ingotlonok meghatdrozdsdrol
sz6l6 45U2015. (Xll. 28.) Korm. rendelet 1. szdm0 melt6ktet6nek 24. sora a vonatkoz6
ingatlan tekintet6ben 6pittet6k6nt az Aj6ntatk6r6t ietolte t<i.

Budapest, 2016. november t7.
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