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Tárgy: előzetes tájékoztatás eljárást megindító 
felhívás módosításáról 

 

 

Tisztelt Érdekelt Gazdasági Szereplők! 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, 
Kossuth tér 1.), mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt - Kbt. 81. § (1) 
bekezdés szerinti - közbeszerzési eljárás megindítására az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, a TED-en 2017/S 001-000095 számon ajánlati felhívást tett közzé. 

 

A közbeszerzési eljárás elnevezése: 

„Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének 
szennyvízcsatornázása” elnevezésű projekt során szennyvíztisztító telep 

fejlesztésének és kapacitásbővítésének tervezése, valamint kivitelezése FIDIC 
SÁRGA könyv szerinti vállalkozási szerződés keretében (KEHOP-2.2.4-15-

2016-00004) 

 

 

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy a mai napon – a 
Kbt. 55. § (1) bekezdésében előírtakkal összhangban – a TED-en történő közzététel 
céljából hirdetményt (korrigendum) adott fel az eljárást megindító felhívás módosítása 
érdekében. 

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdésében előírtakkal összhangban a korrigendum 
közzétételével egyidejűleg tájékoztatni fogja azokat a gazdasági szereplőket, akik az 
eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. 

 

Ajánlatkérő ezúton előzetesen az ajánlati felhívás alábbi módosításáról tájékoztatja az 
érdekelt gazdasági szereplőket: 
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A módosítandó adatok: A következő helyett: Helyesen: 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi 
kérelmek benyújtásának határideje 

Dátum: 2017/02/17 (nn/hh/éééé) 

Helyi idő: 11:00 (óó:pp) 

Dátum: 2017/03/10 (nn/hh/éééé) 

Helyi idő: 11:00 (óó:pp) 

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális 
időtartama 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 
18/04/2017 (nn/hh/éééé) 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 
09/05/2017 (nn/hh/éééé) 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának 
feltételei 

Dátum: 2017/02/17 (nn/hh/éééé) 

Helyi idő: 11:00 (óó:pp) 

Dátum: 2017/03/10 (nn/hh/éééé) 

Helyi idő: 11:00 (óó:pp) 

I.3) A közbeszerzési dokumentáció 
korlátozás nélkül, teljes körűen, 

közvetlenül és díjmentesen elérhető a 
következő címen: 

http://hodmezovasarhely.hu/ 

oldalak/kozbeszerzesek-122 

https://kozigazgatas.hodmezovasarhely.hu/ 

kozbeszerzesek 

II.2.5) Értékelési szempontok / 
Költség kritérium 

 

A megvalósítandó létesítmény, teljes telepi egy 
éves időszakra számított vegyszerfelhasználás 

fajlagos költsége (nettó Ft/m3 szennyvíz), 
melyet az ötéves jótállási időszak alatt évente 

szükséges igazolni / Súlyszám: 14 

VI.3) További információk 7. pontja 

AK a közbeszerzési dokumentumokat a gazd. 
szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul 

és teljeskörűen, térítésmentesen 
hozzáférhetővé teszi oly módon, hogy azokat 

közzéteszi a honlapján. Elérési útvonal: 

http://hodmezovasarhely.hu/ 

oldalak/kozbeszerzesek-122 

AK a közbeszerzési dokumentumokat a gazd. 
szereplők számára elektronikus úton, korlátlanul 

és teljeskörűen, térítésmentesen 
hozzáférhetővé teszi oly módon, hogy azokat 

közzéteszi a honlapján. Elérési útvonal: 

https://kozigazgatas.hodmezovasarhely.hu 

/kozbeszerzesek 

 

http://hodmezovasarhely.hu/
https://kozigazgatas.hodmezovasarhely.hu/
http://hodmezovasarhely.hu/
https://kozigazgatas.hodmezovasarhely.hu/
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Jelen eljárást megindító felhívás módosításáról szóló előzetes tájékoztatást Ajánlatkérő 
valamennyi érdekelt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, azonos tartalommal e-mail útján 
megküldte. 

 

Budapest, 2017. február 13. 

 

Tisztelettel: 

 

 ____________________ 

 Szabó József 

 felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 Ész-Ker Kft. 

 

 

 

(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI !) 

VISSZAIGAZOLÁS  

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. 

 

„Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének 
szennyvízcsatornázása” elnevezésű projekt során szennyvíztisztító telep 

fejlesztésének és kapacitásbővítésének tervezése, valamint kivitelezése FIDIC 
SÁRGA könyv szerinti vállalkozási szerződés keretében (KEHOP-2.2.4-15-

2016-00004) 

 

 

Alulírott ____________________, a(z) ________________________________________ 
érdekelt gazdasági szereplő nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom, 
hogy a fenti – összesen három (3) számozott oldalból álló – „előzetes tájékoztatás eljárást 
megindító felhívás módosításáról” tárgyú levelet hiánytalanul megkaptam. 

 

____________________, 2017. __________ __. 

 

 ____________________ 

 érdekelt gazdasági szereplő 
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