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hirdetmdny nEkAii tdrgyo16sos eljdr6sr6l
A Kozbeszerz6si Hat6s5g Etnoke a Kbt. 103. S (4) bekezd6se alapjSn megdltapitja, hogya Nemzeti
Sportkozpontok, mint ajdnlatk6r6 (a tovdbbiakban: Ajdntatkbr6) ,,Erd, Ercsi At 31., hrsz.: 24801/2,

24802, Multifunkciondlis Sportkozpont 6pitdsi engeddlyezdsi terv felhoszndldsi jogdnok
meg sze rzdse" t5 rgyban i nd
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Ajdntatk6r6 2017. ianu6r 13. napj6n a Kbt. 103. S (2) bekezd6se alapi5n t6i6koztatta a
Kozbeszerzlsi Hat6s5got, hogy a Kbt. 98. S-a (2) bekezd6s6nek c) pontia alapj6n hirdetm6ny
n6tk0li t5rgyatSsos eljdr5st indit,,Erd, Ercsi At 31., hrsz.: 2480112,24802, Muttifunkciondtis
Sportkozpont 6pt'tdsi engeddlyezdsi teru felhosznd16si jogdnak megszerzdse" tdrgyban.
Ajdnlatk6r6 a r6sz6re megkutd6tt hi5nyp6tt6sifethivSst kovet6en a Kbt. 103, S (1) bekezd6s6nek
megfele[6en t5j6koztatta a Kdzbeszerz6si Hat6s6got, valamint csatolta a hirdetm6ny n6tk0li
t6rgyatdsos etl5r5s jogalaplSnak alkalmazhat6s5g5t igazot6 dokumentumokat.

Az 6rdi

multif

unkcion6lis sportkozpont beruh5zSs megvat6sit5sdhoz

sztjks6ges

l6tes(tm6nyfejteszt6sr6l sz6t6 1191/2016. (lV. 12.) Korm. hat6rozat 3. pontia alapiSn az 6rdi
multif unkciondtis sportkozpont 6pittet6jek6nt AjSntatk616 ker0lt kijetot6sre. AiSntatk616
dokumentumokkal igazotta, hogy az aj5nlatt6telre felhivott gazdas6gi szerep16 kiz5r6lagos
jogokkat rendelkezik a beszerz6s t5rgya vonatkoz6sSban, tehdt a szerz6d6s kiz5r6tagos iogok
v6delme miatt kiz516lag egy meghatdrozott gazdas5gi szerep[6vel kothet6 meg.
A rendelkez6sre bocs6tott iratokb6t meg5ttapithat6, hogy Aj5nlatk616 r6sz6re nem l6tezik m6s,
reStis alternativa beszerz6si ig6ny6nek kiet6g it6s6re.

A verseny hi5nya nem annak kovetkezm6nye, hogy A16ntatk6r6 a verseny tdrgy5t a versenyt
indokolatlanut szUkit6 m6don hatSrozta meg.
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A Kozbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kbt. 189. 9-a alapj6n a sz0ks6ges vizsg6latokat etv6gezte, a

vizsg6lata sor6n meg6ttapitotta, hogy

a hirdetm6ny n6lkUti t6rgyat5sos e]i5r6s iogalapjSnak

megalapozotts6ga me g6ttapithat6.
Jeten ddnt6st a Kdzbeszerz6si Hat6s6g Etn6ke a Kozbeszerz6si Hat6s6g honlapj6n is kdzz6teszi a
103. S (4) belrezO6s6nek megfetet6en.

Budapest, 20t7. ianv6r L7.
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