
NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:

a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az
ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:

AK02021

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1)
bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály
kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:

A 2003. évi CXXIX tv. szerint: 163.§ (1) bek. a) pont, 162.§ (1) bek. a) pont. A 2011. évi CVIII
tv. szerint: 114. § (2) a)

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

2003. évi CXXIX tv. Harmadik rész, VI. fejezet

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt.
18. §-ára:

407 000 000 Ft

e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő javítást kezdeményezi;

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint
nem kötelező, ez a körülmény:

Kötelező

g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:

2012.01.06

h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény
ellenőrzését:

A hirdetmény ellenőrzést nem kérem.

i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban
kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:

 

Egyéb közlemény:

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

4. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
 
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 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:
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EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zárkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím:
Zalár J. u. 1-3.

Város/Község
Eger

Postai irányítószám:
3300

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Matina Ferenc

Telefon:
+36-36-511-730

E-mail:
matina@evatzrt.hu

Fax:
+36-36-516-017

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal internetcíme (URL):

 

További információk a következő címen szerezhetők be:
 [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] 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)

Eger-Felnémet volt kőfeldolgozó telep revitalizációja, építési beruházás (volt OMYA telep)

II.1. 2) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA/TÁRGYA (a közzétett hirdetményben megadott módon)

Eger-Felnémet volt kőfeldolgozó telep revitalizációja (volt OMYA telep) - vállalkozási szerződés.

II.1. 3) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott módon)

 Fő szójegyzék  Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45110000-1   

További tárgy(ak) 45000000-7   

 

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: 33701 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
 
A hirdetmény feladásának dátuma: 2011/12/28 (év/hó/nap )
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A hirdetmény közzétételének dátuma: 2012/01/04 (év/hó/nap )
 

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2012/01/18 (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? [ ] igen [x] 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

A következő helyett A következő időpont irányadó

IV.3.3)
IV.3.4)
IV.3.7)

Dátum: 2012/01/18 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

Dátum: 2012/01/27 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

 

IV.2.2.) További módosított információk a hirdetményben (adott esetben)

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

A következő helyett:

Az időtartam hónap(ok)ban: 9

A következő irányadó:

Kezdés: 2012/03/01
Befejezés: 2012/08/31
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és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

A következő helyett:

Előleg-visszafizetési biztosíték a Szerződés Elfogadott Végösszegének 10 %-a.
Teljesítési és jólteljesítési biztosíték a nettó vállalkozói ár 5%-a, a Kbt. 53/A.§ (6) a) szerint,
részletek a dokumentációban.
Késedelmi kötbér: 100.000 Ft/nap a véghatáridő késedelmes teljesítése esetén.
Jótállás: minimum 12 hónap

A következő irányadó:

Teljesítési és jólteljesítési biztosíték a nettó vállalkozói ár 5%-a, a Kbt. 53/A.§ (6) a) szerint,
részletek a dokumentációban.
Késedelmi kötbér: 100.000 Ft/nap a véghatáridő késedelmes teljesítése esetén.
Jótállás: minimum 12 hónap

és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.1.2)  Fő  finanszírozási  és  fizetési  feltételek  és/vagy  hivatkozás  a  vonatkozó  jogszabályi
rendelkezésekre

A következő helyett:

A szerződés  finanszírozása az  Európai Unió,  a  Magyar  Állami Költségvetés  és  az  ajánlatkérő
forrásaiból történik.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérőhöz történő
beérkezésüktől  számított  45  napon  belül  átutalással  kerülnek  kiegyenlítésre  figyelemmel  a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 4/2011. (I.28.)
Kormányrendelet, 292/2009. Korm.rendelet (Ámr.), Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi
XCII. törvény) Art 36/A. §
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
Megrendelő előleget biztosít a Vállalkozó által a Kbt. 53/A. § (6) a) pontja alapján választható
Előleg-visszafizetési  biztosíték  ellenében,  az  Előleg  mértéke  a  Szerződés  Elfogadott
Végösszegének 10 %-a.  Részszámla és  végszámla benyújtásának feltétele a műszaki ellenőr
által igazolt műszaki teljesítés a Kbt.305.§ (1) bekezdés alapján, a kifizetés a
Kbt.  305.§  (3)  bekezdése,  valamint  a  Támogatási  szerződés  finanszírozási  feltételei  szerint
történik.  5 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség a dokumentációban
előírt  ütemezés  szerint.  Számlázás  a  dokumentációban  előírt  pénzügyi  ütemterv  alapján
történhet. Az egyes részszámlák összege a vállalási ár 15%-ánál, míg a végszámla a
vállalási ár 20%-ánál nem lehet kevesebb.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

A következő irányadó:

A szerződés  finanszírozása az  Európai Unió,  a  Magyar  Állami Költségvetés  és  az  ajánlatkérő
forrásaiból történik.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérőhöz történő
beérkezésüktől  számított  60  napon  belül  átutalással  kerülnek  kiegyenlítésre  figyelemmel  a
vonatkozó  jogszabályi  rendelkezésekre:  4/2011.  (I.28.)  Kormányrendelet,  292/2009.
Korm.rendelet (Ámr.), Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A. §

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
Ajánlatkérő előleget  nem fizet.  Részszámla  és  végszámla  benyújtásának feltétele  a  műszaki
ellenőr által igazolt műszaki teljesítés a Kbt.305.§ (1) bekezdés alapján, a kifizetés a Kbt. 305.§
(3) bekezdése, valamint a Támogatási szerződés finanszírozási feltételei szerint történik. 4 db
részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség a dokumentációban előírt ütemezés
szerint.  Számlázás  a  dokumentációban  előírt  pénzügyi  ütemterv  alapján történhet.  Az  egyes
részszámlák összege a vállalási ár 15%-ánál, míg a végszámla a vállalási ár 20%-ánál nem lehet
kevesebb.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

V.7) Egyéb információk 2. pont
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A következő helyett:

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 5.000.000 Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti.

A következő irányadó:

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 2.000.000 Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti.

és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

V.7) Egyéb információk 13. pont

A következő helyett:

Az ajánlatokat 5 példányban összefűzve (1 eredeti, 4 másolat) kell benyújtani, a Kbt. 70/A § (1)
bekezdésében meghatározottak szerinti formai előírások betartásával.

A következő irányadó:

Az ajánlatokat 5 példányban összefűzve (1 eredeti, 4 másolat), és 1 példányt elektronikusan,
CD,  vagy  DVD  lemezen  kell  benyújtani,  a  Kbt.  70/A  §  (1)  bekezdésében  meghatározottak
szerinti formai előírások betartásával.

és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

-------------------------------  [A  IV..2)  szakaszból  szükség  szerint  több  példány  használható]
--------------------------

 

IV.2.3.1) Módosul-e a dokumentáció [x] igen [ ] nem

IV.2.3.2) A dokumentáció módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):

A dokumentáció mellékletét képező Ajánlattételi felhívás:
II.3) pont
III.1.1) pont
III.1.2) pont
IV.3.3) pont
IV.3.4) pont
IV.3.7) pont
V.7) 2 pont
V.7) 13 pont

Útmutató az ajánlattevőknek
C 12 pont (30. o.)
C 14.2 pont (31. o.)

1. sz. Minősített formanyomtatvány (56. o.)
2. sz. Minősített formanyomtatvány (58. o.)

Szerződés tervezet III.2 pontja (78. o.)
Szerződés tervezet III.6 pontja (80. o.)

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):

Azon ajánlattevők részére,  akik a dokumentációt már megvásárolták,  Ajánlatkérő megküldi a
módosított dokumentációt.
Az új ajánlattevők az Ajánlattételi felhívás  IV.3.3) pontja és V.3.4.2)pontja szerint kaphatják
meg a dokumentációt.

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2012/01/27 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

 

IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása
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A  meghosszabbítással
érintett  dátum  helye  a
közzétett hirdetményben

A következő helyett A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :

Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :

 

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: 2012/01/06 (év/hó/nap)

 

A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE

Hivatalos név:
EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Postai cím:
Bajcsy Zs. út 5 I/2.

Város/Község
Eger

Postai
irányítószám:
3300

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):
egri fióktelep
Címzett:
Dr Turcsányi Dániel

Telefon:
36/784-924

E-mail:
info@eupconsult.hu

Fax:
36/784-924

Internetcím (URL):
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