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Tdjdkoztot6
hirdetm1ny ndlkiili tdrgyaldsos eljdrdsr6l a Kbt. 103. g (4) bekezd6se olapjdn

A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etndke megStlapitia,hogy az alSbbi, rendkivOli sUrg6ss6gre alapitott

hirdetmdny nEkAfi tdrgyol6sos elidrds iogalopio megolopozon.

Budopesti Vosutas Sport Club Zugl6 Kdzhosznl EgyesAlef (a tov5bbiakban: Aj5ntatk6r6) 2016. december 12.

napj6n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se alapj6n t6j6koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6s6got hogya Kbt. 98. S-a (2)

bekezd6s6nek e) pontja alapj6n hirdetm6ny n61k0li t6rgyat6sos etl6r6st indit ,BVSC-Zugl6 Budapest, XIV.,

Sz6nyi At 2. szdm alott toldlhotd spofttelepdn 100 fdr1helyes porkol6 kiolokitdso dtoldnydijos vdllolkozdsi
sze rz6dd s o la pjd n" t5rgyban.

Aj5ntatk6r6 a Kbt.103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en tdj6koztatta a Kdzbeszerzlsi Hat6s6got,
valamint csatolta a rendkfvtlti surg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6tk0ti tSrgyal6sos etjSr6s jogalapj6nak

alkalmazhat6s6g6t i gazot6 dokumentumokat.

A K6zbeszerz6si Hat6s6g Etnoke a Kbt. 189. S-a atapj6n a sztjks6ges vizsg5latokat elv6gezte, a vizsgdlata
sordn megdttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6lktiti tSrgyatdsos ellSr6s logalapj6nak megalapozotts5ga
megdttapithat6.

Jeten dont6st a K6zbeszerz{si Hat6sSg Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g honlapj5n is kozz6teszi a 103. S

(4) bekezO6s6nek megfele[6en.

lndoko16s

A Budopesten megrendezend| 0sz6-, Vizitobdo-, MAugr6-, MAtsz6- Nyittvt'ziVildgbojnoksdg megvot6sitdsdhoz
szAksdges l6tesitmdny-fejlesztdsr6l sz6l6 2015. XXXlll. tdrv6ny 3. S (1) bekezd6se alapj6n ezen
beruh5zSssat osszeftlgg6sben lebonyotftand6 kdzbeszerz6si elj5rSsok tekintet6ben az ai6nlatk6r6 minden
esetben jogosult a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontia szerinti, rendkivriti s0rg6ss6gre atapitott hirdetm6ny
n6tkriti t6rgyat6sos etj5rSs alkalmaz5s5ra.
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Ennek megfelel6en Budapesti Vosutos Sport Club Zugl6 Kozhosznt EgyesrTlet jogosult rendkivrjti
s0rg6ss6gre hivatkoz5ssal hirdetm6ny n6tkutit6rgyat5sos etj6r5st tefotytatni.

A Budopesten megrendezend1 0sz6-, Vizitabdo-, MAugro-, MAAsz6 6s Nyiltvizi Vitdgbajnoksdg
megvol6sitds6hoz sziksdges egyes ldtesitmdnyek hpittetdjdnek kijelhlisir1t, volamint a toronyugrds cdljdb6l
ldtesitendd 6rids ugrotorony lAtesftdsdt szolgdl6 ingattonok meghatdrozdsdr6l sz6l6 45tl20t5. (Xll. 28.)
Korm. rendelet 1. sz5mri mell6ktet6nek 24. sora a vonatkoz6 ingatlanok tekintet6ben 6pittet6k6nt az
Aj6ntatk6r6t jel6lte ki.

Budapest, 2016. december 19.
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