
1

3. számú Bölcsőde és a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános
Tagóvodája felújítása- korrigendum

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/54
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2016.05.11.
Iktatószám: 5252/2016
CPV Kód: 45214100-1
Ajánlatkérő: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Módosítás/helyesbítés/visszavonás

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám: AK07135

Postai cím: Városház tér 1.

Város: Székesfehérvár

NUTS-kód: HU211

Postai irányítószám: 8000

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály,
Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68.)

Telefon: +36 22537150

E-mail: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu; kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu

Fax: +36 22537160

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu

 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
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II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: 3. számú Bölcsőde és a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája felújítása

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1

II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás

 Árubeszerzés

 Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

3. számú Bölcsőde és a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipános Tagóvodája felújítása

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

 

4310 / 2016 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ

V.1.1) A módosítás oka

x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása

 A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által
eredetileg megadottaknak

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

 

Szakasz száma:

IV . 1 . 4

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: Információ a tárgyalásról

A következő helyett:

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 
Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel lehetőleg egyszeri alkalommal 
kíván tárgyalni minden Ajánlattevő beleegyezése esetén együttesen, ennek hiányában az 
ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben. Ajánlatkérő a tárgyalás során a 
szerződéses feltételekről, adott esetben a műszaki-szakmai szempontokról (Ajánlatkérő 
anyagi fedezetét meghaladó esetben műszakilag egyenértékű, de olcsóbb műszaki megoldási
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javaslatokról a szakmai ajánlatot illetően), az ajánlati árra tett ajánlatokról, a jótállás
időtartamáról, az előteljesítésről és a számlák darabszámáról, esedékességéről, továbbá az
energetikai tanulmány felülvizsgálatáról kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése
érdekében. A tárgyalások eredményeként Ajánlattevők Ajánlatkérő részére kizárólag
kedvezőbb ajánlatot tehetnek (amennyiben a tárgyalások során Ajánlatkérő nem határoz meg
az eredeti műszaki tartalomhoz képest többlet feladatokat). A tárgyalások zártkörűek, az
egyes tárgyalásokról jegyzőkönyv készül. Ajánlatkérő legkorábban az első tárgyalási
fordulón közli, hogy mikor zárja le a tárgyalásokat. A tárgyalások befejezését követően beáll
ajánlattevők 60 napos ajánlati kötöttsége. Az első tárgyalás megkezdésének tervezett
időpontja: 2016. május 26. 10:00 óra, a tárgyalás helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Városház
tér 1. II. em. 65-68. iroda.

Helyesen:

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel lehetőleg egyszeri alkalommal
kíván tárgyalni minden Ajánlattevő beleegyezése esetén együttesen, ennek hiányában az
ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben. Ajánlatkérő a tárgyalás során a
szerződéses feltételekről, adott esetben a műszaki-szakmai szempontokról (Ajánlatkérő
anyagi fedezetét meghaladó esetben műszakilag egyenértékű, de olcsóbb műszaki megoldási
javaslatokról a szakmai ajánlatot illetően), az ajánlati árra tett ajánlatokról, a jótállás
időtartamáról, az előteljesítésről és a számlák darabszámáról, esedékességéről, továbbá az
energetikai tanulmány felülvizsgálatáról kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése
érdekében. A tárgyalások eredményeként Ajánlattevők Ajánlatkérő részére kizárólag
kedvezőbb ajánlatot tehetnek (amennyiben a tárgyalások során Ajánlatkérő nem határoz meg
az eredeti műszaki tartalomhoz képest többlet feladatokat). Ajánlatkérő a kiegészítő
tájékoztatások keretében feltett, a műszaki dokumentáció esetleges módosítását
eredményező kérdéseket a tárgyaláson pontosítja (pl. végleges tételes költségvetés, azt
alátámasztó egyéb dokumentumok). A végleges ajánlatok elkészítéséhez Ajánlatkérő a
tárgyaláson vagy azt követően, az ajánlattételhez elegendő határidőt biztosítva bocsátja
Ajánlattevők rendelkezésére a végleges költségvetés kiírásokat. A tárgyalások zártkörűek, az
egyes tárgyalásokról jegyzőkönyv készül. Ajánlatkérő legkorábban az első tárgyalási
fordulón közli, hogy mikor zárja le a tárgyalásokat. A tárgyalások befejezését követően beáll
ajánlattevők 60 napos ajánlati kötöttsége. Az első tárgyalás megkezdésének tervezett
időpontja: 2016. június 07. napja 10:00 óra, a tárgyalás helyszíne: 8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1. II. em. 65-68. iroda.

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen

Fő CPV-kód:
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Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Szakasz száma:

IV . 1 . 4

A módosítandó szöveg helye: Információ a tárgyalásról

A következő helyett

Dátum: 2016/05/26 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Helyesen

Dátum: 2016/06/07 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:

IV . 2 . 2

A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő

A következő helyett

Dátum: 2016/05/17 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Helyesen

Dátum: 2016/05/31 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
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. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Helyesen:

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:

IV . 2 . 6

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei

A következő helyett

Dátum: 2016/05/17 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Helyesen

Dátum: 2016/05/31 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:

VI . 3 . 4

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye: További információk

A következő helyett:

14. A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése: Ajánlatkérő az eljárási határidők 
lerövidítése, illetve tárgyalási forduló alkalmazhatósága egyszakaszos eljárás keretében 
céljából alakított ki sajátos beszerzési szabályokat. Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának 
napjától számított legalább 20 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt. Ajánlatkérő 
egyébiránt a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások szabályait alkalmazza azzal az 
eltéréssel, hogy a hirdetményt közzéteszi. Tekintettel a Kbt. 69. § (4) bekezdésében 
foglaltakra, Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy lehetőség szerint már az 
ajánlatukban nyújtsák be a kizáró okokat, valamint az alkalmassági követelményeket 
alátámasztó igazolásokat- amennyiben már az ajánlatban benyújtásra kerülnek a hivatkozott
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dokumentumok, releváns esetben a Kbt. 69. § (4) bekezdésében megjelölt öt munkanapos
határidő követelményétől eltekinthet Ajánlatkérő. Az eljárásban az említett eltérésektől
eltekintve Ajánlatkérő a Kbt. Második részében foglalt szabályok szerint jár el.

Helyesen:

14. A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése: Ajánlatkérő az eljárási határidők
lerövidítése, illetve tárgyalási forduló alkalmazhatósága egyszakaszos eljárás keretében
céljából alakított ki sajátos beszerzési szabályokat. Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának
napjától számított legalább 20 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt. Ajánlatkérő
egyébiránt a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások szabályait alkalmazza azzal az
eltéréssel, hogy a hirdetményt közzéteszi. Tekintettel a Kbt. 69. § (4) bekezdésében
foglaltakra, Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy lehetőség szerint már az
ajánlatukban nyújtsák be a kizáró okokat, valamint az alkalmassági követelményeket
alátámasztó igazolásokat- amennyiben már az ajánlatban benyújtásra kerülnek a hivatkozott
dokumentumok, releváns esetben a Kbt. 69. § (4) bekezdésében megjelölt öt munkanapos
határidő követelményétől eltekinthet Ajánlatkérő. Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt
Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatások keretében feltett, a műszaki
dokumentáció esetleges módosítását eredményező kérdéseket a tárgyaláson pontosítja (pl.
végleges tételes költségvetés, azt alátámasztó egyéb dokumentumok). A végleges ajánlatok
elkészítéséhez Ajánlatkérő a tárgyaláson vagy azt követően, az ajánlattételhez elegendő
határidőt biztosítva bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére a végleges költségvetés kiírásokat.
Az eljárásban az említett eltérésektől eltekintve Ajánlatkérő a Kbt. Második részében foglalt
szabályok szerint jár el.

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen

Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:

. .

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)

Helyesen

Dátum: (éééé/hh/nn)

Helyi idő: (óó:pp)
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V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról

 A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.

 Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

-

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

2016/05/06 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben
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