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Ajánlatkérő:   Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Eljárás tárgya:  Vállalkozási szerződés a nyíregyházi Bessenyei tér és Benczúr tér Green City 

elvekkel összhangban lévő építésére/kivitelezésére tárgyú, a Kbt. 117. §-a 
szerinti saját szabályok szerinti közbeszerzési eljárás  

Eljárás száma:   KÉ- 479/2018  Eljárást Megindító Felhívás 
KÉ-  1673/2018. Eljárást Megindító Felhívás Módosítása 
KÉ-  2355/2018. Eljárást Megindító Felhívás 2. sz.Módosítása 
KÉ-  2766/2018. Eljárást Megindító Felhívás 3. sz. Módosítása 

 
Tárgy:   ajánlati kötöttség meghosszabbítása 
 
 
Tisztelt Ajánlattevők! 

Fenti hirdetménnyel megindított a „Vállalkozási szerződés a nyíregyházi Bessenyei tér és Benczúr tér 
Green City elvekkel összhangban lévő építésére/kivitelezésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az ajánlatok bírálata jelenleg is tart. Az ajánlatok 
értékeléséhez Ajánlatkérőnek további időre van szüksége, így az eredményhirdetésre (összegezés 
megküldése) nem kerül sor az ajánlati kötöttség lejáratának napjáig, azaz 2018. április 28. napjáig.  

A fentiekre tekintettel Ajánlatkérő ezúton felhívja az Ajánlattevőket az ajánlati kötöttség 
meghosszabbítására. 

A Kbt. 70. § (2) bekezdés alapján „az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt 
elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség 
fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig 
történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az 
ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az 
ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az 
ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja 
fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az 
értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.” 

Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (7) bekezdése alapján az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőket felhívja, hogy 
az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező 
biztosítékaikat is tartsák fenn. Ez ugyanakkor értelemszerűen csak akkor jelent feladatot az 
ajánlattevők számára, ha az ajánlati biztosítékot nem átutalással teljesítették. 

A fentiek szerint ezúton kérjük, 2018. április 27. 13:00 óráig szíveskedjenek nyilatkozatot benyújtani 
arról, hogy fenntartják-e 2018. június 27. napján 24:00 óráig ajánlatukat az „Vállalkozási szerződés a 
nyíregyházi Bessenyei tér és Benczúr tér Green City elvekkel összhangban lévő 
építésére/kivitelezésére” tárgyú projekt vonatkozásában. 

Ajánlatkérő az ajánlat fenntartásként értelmezi, ha 
- nem nyújtanak be nyilatkozatot (Kbt. 70. § (2)) de az ajánlatukhoz csatolt ajánlati biztosítékuk 2018. 
június 27. napjáig érvényes 
vagy 
- nyilatkozatot nyújtanak be az ajánlat fenntartásáról és igazolják, hogy az ajánlati biztosítékuk 2018. 
június 27. napjáig érvényes 
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Ajánlatkérő az ajánlat fenn nem tartásaként értelmezi a kifejezetten erről szóló nyilatkozatot. 
 
Ajánlattevőktől cégszerű nyilatkozatot kérünk benyújtani, melyet elégséges e-mail útján 
beszkennelve megküldeni a mester.eniko@nyiregyhaza.hu e-mailcímre, vagy faxon a Fax: +36 
42311041 -e faxszámra. 
 
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.  
 
 
Nyíregyháza, 2018. április 24. 
 
 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Ajánlatkérő képviseletében 

  
 

dr. Kovács Előd  felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  Lajstromszám: 00645 
1065 Bp., Andrássy út 6. II.em/4., kovacs.elod@mail.tvnet.hu 

 

 

 


