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T6jdkoztot6
hirdetm6ny ndlkiili tdrgyoldsos eljdrdsr6l o Kbt. 103. S (4) bekezd1se olopjdn

A Kozbeszerz6si Hat6sSg Etnoke megdttapftja, hogy az at5bbi, rendkivrili s0rg6ss6gre atapitott

hirdetmdny ndlkilli tdrgyaldsos eli6rds jogolopjo megolopozott.

ANemzeti Sportkozpontok (a tov6bbiakban: Ai6ntatk616) 2016. mSrcius 17. napi5n a Kbt. 103. S
(Z) Oet<ezd6se atapj6n tdi6koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6s6got hogy a Kbt. 98. S-a (2)
FINA 2017 6vi
bekezd6s6nek e) pontja alapldn hirdetm6ny n6tk0ti t6rgyatdsos etlSr6st indit
"4
0sz6-, Vizilabda-, M1ug16-, M0Asz6- 6s NyiltviziVildgbajnoksdg megrendezdsdhez szhksdges Hoj6s
Alfrdd Nemzeti Sportuszodo, 6s Szdchy Tomds Uszodo egyuttes fefujt'tdsdro irdnyul6 beruhdzds
tervezdsi munkdinak elvdgzdse, oz ehhez kapcsol6d6 tovdbbi munkdk 6s az ezekhez kopcsol6d6
szo lgd ltotd sok elldtd

s

o" tdrgyban.

AjSnlatk616 a Kbt. 103. S (1)-(2) bekezd6s6nek megfelet6en t6i6koztatta a Kozbeszerz6si
Hat6s6got, valamint csatolta a rendkivOli s0rg6ss6gre alapitott hirdetm6ny n6lkuti tdrgyal5sos
etlSrds jogalapjdnak alkalmazhat6s5g5t gazo16 dokumentumokat
i

A Kozbeszerz6si Hat6s6g Elnoke a Kbt. 189. S-a atapj6n a sz0ks6ges vizsg5latokat etvdgezte, a
vizsg6lata sordn meg5ttapitotta, hogy a hirdetm6ny n6tkuti t5rgyaldsos elj6rds jogatapj6nak
megalapozottsSga meg6ltapithat6.
Jeten dont6st a K6zbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kozbeszerz6si Hat6s6g hontapj6n is kozz6teszi
a 103. S (4) bekezd6s6nek megfetel6en.
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lndokolds
Budapesten megrendezend, 0sz6-, Vizilobda-, Maugr6-, Maasz6- Nyiltvizi vildgbainoksdg.
(1)
megvotisitdsdhoz szlksdges ldtesftm;*ny-fejtesztdsr6t iz6t6 ?015. XXXlll. t6rv6ny 3. S
befezd6se alapj6n ezen beruh6z5ssal osszeftjgg6sben lebonyotitand6 kozbeszerz6si eli5r6sok
tekintet6ben az al5nlatk6r6 minden esetben jogosutt a Kbt. 98. S. (2) bekezd6s e) pontia szerinti,
rendkiv1ti surg6ss6gre atapitott hirdetm6ny n6tkUti t6rgyal5sos eli5r5s alkalmaz6sSra.

A

Ennek megfetel6en a Nemzeti Sportkozpontok jogosult rendkivuti sUrg6ss6gre hivatkoz5ssal
hirdetm6ny n6tk0ti t6rgyal6sos eli5rSst tefolytatni.

A Bud1pesten megrendezendd 0sz6-, Vizitabda-, MAugro-, MAA9z6 6s Nyiltvizi Vildgboinoksdg
megvol6sitdsdhoz sz1ksdges egyes tdtesitmdnyek 6pfttetdi6nek kiiel6l6sdrdl, valamint o
toinyu916s cdtjdb6t tdtesiind6 6ii6s ugrhtorony ldtesit6s6t szolg1t6 ingottonok meghotdrozdsd16l
szAd t6ttZ0l-5. (Xtt. 28.) Korm. rendelet 1. sz5m0 mell6ktet6ben rendelkezett a Haj6s Atfr6d
Nemzeti Sportuszoda 6s a Sz6chy Tam5s Uszoda rekonstrukci6i5r6t 6s a t6tesitm6ny
6pittet6iek6nt az Al6nlatker6t ietotte ki.

Budapest, 2016.m5rcius 21.
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