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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332206-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Nyíregyháza: Szociális gondozás és kapcsolódó szolgáltatások
2016/S 185-332206

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 179-320873)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK05766
Kossuth tér 1.
Nyíregyháza
4400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mester Enikő
Telefon:  +36 42524524
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu 
Fax:  +36 42311041
NUTS-kód: HU323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nyiregyhaza.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
A Sóstói Szivárvány Idősek Otthona fenntartói jogának és szociális feladatainak átadása ellátási
ésvagyonkezelési szerződés keretében.

II.1.2) Fő CPV-kód
85300000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
A Sóstói Szivárvány Idősek Otthona fenntartói jogának és szociális feladatainak átadása ellátási és
vagyonkezelési szerződés keretében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törv.-ben (továbbiakban: Szt.) foglalt következő ellátások tekintetében: – Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a)
pontjában szabályozott nappali ellátás Nyíregyháza, Nyírpazony, Kótaj, Sényő, Nyírtura, Napkor, Nyírtelek,
Kálmánháza,Nagycserkesz közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen. – az Szt. 68 .§-ában
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szabályozott idősek otthona, az Szt. 69. §-ban szabályozott fogyatékos személyek otthona, az Szt. 71. §-ban
szabályozott pszichiátriai betegek otthona, valamint az Szt. 82. §-ban szabályozott időskorúak gondozóháza
működtetése,Nyíregyháza MJV közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen és Nyírpazony Község
közigazgatási területére kiterjedő ellátási területen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

23/09/2016

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 179-320873

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A
szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 26/09/2016
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 29/09/2016
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: VI.4.3
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtása:
A következő helyett:
A dolgozói létszám (legalább 192 fő),legalább 1 év időtartamú továbbfoglalkoztatása munkáltató személyében
bekövetkező változásra vonatkozó rendelkezések alapján a szakmai és ágazati jogszabályok változásának
függvényében, és a szerződéses vállalásoknak megfelelően.
Helyesen:
A dolgozói létszám (legfeljebb 192 fő),legalább 1 év időtartamú továbbfoglalkoztatása munkáltató személyében
bekövetkező változásra vonatkozó rendelkezések alapján a szakmai és ágazati jogszabályok változásának
függvényében, és a szerződéses vállalásoknak megfelelően.

VII.2) További információk:
A hirdetményminta karakterkorlátja miatt a hirdetmény VII.1.2) pontja Az eredeti hirdetményben javítandó
szövegrészben hivatkozott VI.4.3.) pontban kizárólag a módosításra kerülő szövegrész került feltüntetésre, az
eredeti hirdetményben szereplő VI.4.3.) pontban foglaltak változatlan formában irányadóak.
VII.1.2) Az eredeti hirdetmény D1. melléklet Általános beszerzés című pontja.
Az ajánlatok felbontásának feltételeiről rendelkező pontja helyett az alábbi az irányadó:
Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: (29.9.2016.) Helyi idő: (11:00) Hely: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Kabinet, Közbeszerzési Referatúra, A épület, 1.emelet, 113. iroda Információk a jogosultakról és
a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ (1) (3)–(4),valamint (6) bekezdései szerint.
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