4 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
KÉ nyilvántartási szám_________________
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Hódmezővásárhely
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi Iroda
Telefon: +36 (62) 530-166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 (62) 530-132
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) LEÍRÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett
hirdetményben megadott módon)
Egyesített bölcsődei intézmény Hóvirág utcai Bölcsőde felújítása
II.1.2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
A Hóvirág utcai bölcsőde felújításának és építési munkáinak megvalósítása,
kapcsolódó eszközök beszerzése vállalkozói szerződés keretében.
II.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45215000-7

További
tárgyak:
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett
hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi
közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett
ajánlattételi felhívás:
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 29439 / 2009 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/01/27 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/02/01 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2010/02/23 (év/hó/nap )
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: (év/hó/nap )
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható)
-------------------III.1.2.3)
Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő
meghosszabbításra? nem
Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő:
(év/hó/nap )
Időpont:
IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben)
IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról
Az ajánlattételi felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A felhívás visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A következő helyett
Dátum: 2010/02/23 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2010/03/16 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
A következő helyett
Dátum: 2010/02/23 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2010/03/16 (év/hó/nap)

Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett
Dátum: 2010/02/23 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2010/03/16 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja
A következő helyett
Dátum: 2010/03/10 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2010/03/22 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja
A következő helyett
Dátum: 2010/03/31 (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: 2010/04/12 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
------------------------------- [A IV.2.1) szakaszból szükség szerint több példány
használható] -------------------------IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott
dokumentációban:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot
A következő helyett:
Az első bírálati részszempont esetében a 2/2004. évi 2008/11/28-án módosított
Tanácsi ajánlás III.A.1.ba. pontjában szereplő fordított arányosítás, a többi bírálati
részszempont esetében a 2/2004. évi 2008/11/28-án módosított Tanácsi ajánlás
III.A.1.bb. pontjában szereplő egyenes arányosítás.
A következő irányadó:
Az első és negyedik bírálati részszempont esetében a 2/2004. évi 2008/11/28-án
módosított Tanácsi ajánlás III.A.1.ba. pontjában szereplő fordított arányosítás, a
többi bírálati részszempont esetében a 2/2004. évi 2008/11/28-án módosított Tanácsi
ajánlás III.A.1.bb. pontjában szereplő egyenes arányosítás.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
Ajánlatkérő a negyedik részszempont értékelését hibásan adta meg.
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
A következő helyett:
Főtárgy: 45210000-2
A következő irányadó:
Főtárgy: 45215000-7
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
Ajánlatkérő pontosította a beszerzés tárgyát
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A következő helyett:
Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe vett alvállalkozó:
P1. akinek a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési beruházásból származó)
éves nettó árbevétele az előző három (2007., 2008., 2009.) évben az évenkénti 45
millió Ft-ot és a teljes nettó árbevétele az évenkénti 50 millió Ft-ot nem érte el.
A következő irányadó:
Alkalmatlan az ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe vett alvállalkozó:
P1. akinek a közbeszerzés tárgya szerinti (egészségügyi vagy szociális intézmény
építéséből származó) éves nettó árbevétele az előző három (2007., 2008., 2009.)
évben az évenkénti 45 millió Ft-ot és a teljes nettó árbevétele az évenkénti 50 millió
Ft-ot nem érte el.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A közbeszerzés pontosított tárgyának átvezetése.
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha
M4. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 2 (2008.,
2009.) évben bejezett, szerződésszerűen teljesített 1 db összesen minimum nettó
140.000.000 HUF értékű, magasépítéséből származó referenciával.
A következő irányadó:
Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha
M4. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megjelenését megelőző 2 (2008.,
2009.) évben bejezett, szerződésszerűen teljesített 1 db összesen minimum nettó
140.000.000 HUF értékű, egészségügyi vagy szociális intézmény építéséből
származó referenciával.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A közbeszerzés pontosított tárgyának átvezetése.
------------------------------- [A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány
használható] -------------------------IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
------------------------------- [A IV.3.1) szakaszból szükség szerint több példány
használható] -------------------------IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának dátuma
IV.5.1)
A feladás dátuma: 2010/02/16 (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

