Eljárást megindító felhívás módosítása - Városi környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések című TOP 6.3.3-16 kódszámú projekt
keretében szimulációs modell elkészítése
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

2017/29
Szolgáltatásmegrendelés
Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ

Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017.03.02.
3221/2017
71354400-8

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: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mester Enikő
Telefon: +3642524524
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
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II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című TOP 6.3.3-16 kódszámú
projekt keretében szimulációs modell elkészítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

71354400-8

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című TOP 6.3.3-16 kódszámú projekt
keretében szimulációs modell elkészítése
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:
2353 / 2017 (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:
III . 1 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy
hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A következő helyett:
A szerződés finanszírozása a TOP 6.3.3-16 kódszámú, „Városi környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap
2

és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
alapján történik. A támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. A
finanszírozás formája utófinanszírozás.
A számlázásra a teljesítésigazolás Ajánlatkérő által történő kiadását követően kerül sor. A
teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdés rendelkezései az irányadóak. Ajánlatkérő a
Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő által helyesen benyújtott
számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a vállalkozási díjat.
Az ellenszolgáltatás megfizetése egyebekben a Kbt. 135.§ (1),(5), (6) bekezdéseiben
szabályozott módon történik,figyelemmel az Art.36/A §. rendelkezéseire. Az ajánlattétel, az
elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az általános forgalmi adó
megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Helyesen:
A szerződés finanszírozása a TOP 6.3.3-16 kódszámú, „Városi környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap
és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
alapján történik. A támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. A
finanszírozás formája utófinanszírozás.
A számlázásra a teljesítésigazolás Ajánlatkérő által történő kiadását követően kerül sor. A
teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdés rendelkezései az irányadóak.
Ajánlattevő 1 db részszámla benyújtására jogosult, amennyiben az eljárást megindító felhívás
II.2.4. pontjában leírt
- adatszolgáltatás a lehatárolt vízgyűjtő területekre (4. rész), illetve
- megalapozó tanulmány elkészítése (3. rész)
feladatokat igazoltan teljesítette.
A részszámla a nettó ajánlati ár 50%-nak megfelelő összegben nyújtható be.
Ajánlattevő végszámla benyújtására a II.2.4.) pontban foglalt valamennyi feladat hiánytalan és
szerződésszerű teljesítését követően jogosult.
Ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő által helyesen
benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a
vállalkozási díjat. Az ellenszolgáltatás megfizetése egyebekben a Kbt. 135.§ (1),(5), (6)
bekezdéseiben szabályozott módon történik,figyelemmel az Art.36/A §. rendelkezéseire. Az
ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az általános
forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
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Kiegészítő szójegyzék

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: 2017/03/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2017/03/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2017/03/02
(éééé/hh/nn)
Helyesen:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2017/03/06
(éééé/hh/nn)
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
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A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei
A következő helyett
Dátum: 2017/03/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2017/03/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
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:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján utal arra, hogy az egyéb közbeszerzési
dokumentumok is módosultak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/02/28 (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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