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Eljárást megindító felhívás módosítása - Vállalkozási szerződés a
nyíregyházi Bessenyei tér és Benczúr tér Green City elvekkel
összhangban lévő építésére/kivitelezésére

Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/22
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.01.31.
Iktatószám: 1673/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Nyíregyháza 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: 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: Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
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II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a nyíregyházi Bessenyei tér és Benczúr tér Green City elvekkel
összhangban lévő építésére/kivitelezésére
Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa

x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A kivitelezéssel érintett Bessenyei és Benczúr tér Nyíregyháza városának az egyik legnagyobb,
egybefüggő zöldfelülete. A kivitelezéssel érintett teljes terület észak-déli irányban
megközelítőleg 650 méter hosszú,
nyugat-keleti szélessége pedig 60 méter. A Széchenyi utca félúton keresztezi és osztja két, közel
egyenlő részre a területet.
A Bessenyei és Benczúr tér közelében csak nagyon kevés alternatív lehetőség mutatkozik azok
számára, akik zöldben szeretnének sétálni, kikapcsolódni.
A beruházás során megvalósításra kerül egy kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas öntött
gumiburkolatú 500 méter hosszú futókör. A két tér kapcsán csapadékvíz áteresztő drain
burkolat tervezett 3.276 m2 felületen. Szintén a két tér korszerűsítése során 3.235 m2 térkő
burkolat építése is szükségessé válik. A tereken megvalósuló burkolatokhoz illeszkedően új
közvilágítás létesül, a Színház előtti tér teljeskörű átalakításának megvalósítása mellett. A
Színház előtti térnél burkolatba süllyesztett szökőkút építése tervezett a szükséges
vízgépészettel, víz megtáplálással és vízelvezetéssel együttesen. A Benczúr tér kapcsán a
meglévő szökőkút karbantartása szintén megvalósul. Az EU konformitás biztosítás érdekében a
játszótér környezetében szociális
épület létesül, ahol lehetőség van kézmosásra, WC használatra egyaránt.
Az átépítést követően egy vonzó, helyben tartó funkcióval is bíró, korszerű park létesül,
lehetőséget biztosítva a csoportos és
magános találkozásokra. Cél a park élettel történő megtöltése.
Kivitelező feladata a Green City Mozgalom által hirdetett, környezettudatos gondolkodásmód
integrálása a kivitelezési munkafolyamatba, a meglévő, leromlott állapotok helyreállítása, a két
különálló, tér új funkciókkal történő bővítése, amely megfelel a mai, modern igényeknek.
Tervezett funkciók:
- Kiemelt pihenőterületek
- Új, csoportok számára is használható padok, kiülő helyek
- Vízarchitektúra
- Meglévő játszót ér fejlesztése, bővítésének biztosítása a zöldterületen
- Új, sportolásra alkalmas futópálya kialakítása

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
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IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó
korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

479 / 2018 (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:
. .
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: 2018/01/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2018/02/09 (éééé/hh/nn)



4

Helyi idő: 12:00 (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: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/01/31
(éééé/hh/nn)
Helyesen:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/02/09
(éééé/hh/nn)
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)

Szakasz száma:
IV . 2 . 6
Rész száma:
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A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei
A következő helyett:
Datum: 2018/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Polgármesteri Kabinet „A” épület 113. iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerinti személyek lehetnek jelen a bontáson.
Helyesen:
Datum: 2018/02/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Polgármesteri Kabinet „A” épület 113. iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerinti személyek lehetnek jelen a bontáson.
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)

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:
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2018/01/31 (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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