Tárgy:

előzetes tájékoztatás eljárást megindító
felhívás és közbeszerzési dokumentumok
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, majd 2017/S 035062891, 2017/S 055-101178 és 2017/S 074-141437 számon korrigendumot 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-2.2.4-152016-00004)

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy – a Kbt. 55. § (1)
bekezdésében előírtakkal összhangban – a TED-en történő közzététel céljából hirdetményt
(korrigendum) adott fel az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
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 és a közbeszerzési dokumentumok 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: 2017/04/28 (nn/hh/éééé)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Dátum: 2017/05/12 (nn/hh/éééé)
Helyi idő: 11:30 (óó:pp)

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális
időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
27/06/2017 (nn/hh/éééé)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
11/07/2017 (nn/hh/éééé)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának
feltételei

Dátum: 2017/04/28 (nn/hh/éééé)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Dátum: 2017/05/12 (nn/hh/éééé)
Helyi idő: 11:30 (óó:pp)

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok alábbi köteteit módosítja, ill. egészíti ki:
1. kötet, 2. kötet, 4. kötet, 5. kötet

Jelen eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok módosításáról szóló előzetes tájékoztatást Ajánlatkérő valamennyi érdekelt gazdasági
szereplőnek egyidejűleg, azonos tartalommal e-mail útján megküldte.
Budapest, 2017. április 26.
Tisztelettel:
____________________
Szabó József
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ész-Ker Kft.
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(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-2.2.4-152016-00004)
Alulírott
________________________________________,
a(z)
________________________________________ érdekelt gazdasági szereplő nevében
eljárva ezúton telefax (+36 1 789 6943) / e-mail (eszker@eszker.eu vagy
kozbeszerzes@eszker.eu) 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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