
1 
 

 

AJÁNLATKÉRŐ:  Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

ELJÁRÁS TÁRGYA: Eljárást megindító felhívás - Vállalkozási szerződés a 

nyíregyházi Bocskai utca 16. szám alatti épület felújítására 

Eljárás száma:  7502/2018 Eljárást Megindító Felhívás 

    

 

 

Tisztelt Gazdasági szereplők! 

Ajánlatkérő a „Vállalkozási szerződés a nyíregyházi Bocskai utca 16. szám alatti épület 

felújítására” tárgyú közbeszerzési tárgyában közzétett 479/2017. számú eljárást megindító 

felhívással (továbbiakban eljárást megindító felhívás) megindított közbeszerzési eljárásban a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 113. § (6) 

bekezdése szerint az alábbi 

t á j é k o z t a t á s t 

adja. 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja Gazdasági szereplőket, hogy az eljárást megindító felhívás 

módosítását 2018. május 3. napján kezdeményezte a Közbeszerzési Hatóságnál. 

 

A Módosítás KÉ-7502/2018. iktatószámon a mai napon, 2018. május 7. napján jelent meg a 

Közbeszerzési Értesítőben. 

 

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás módosításában megfogalmazott információkról 

tájékoztatja azon gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így 

különösen azokat, akik a dokumentációt átvették vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. 

 

Az eljárást megindító felhívásfelhívás módosított eleme a következő: 

 

I. 

IV. 2. 2 

Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

A következő helyett 

Dátum: 2018/05/08 (éééé/hh/nn) 

Helyi idő: 12:00 (óó:pp) 

 

A következő irányadó: 

Dátum: 2018/05/16 (éééé/hh/nn) 

Helyi idő: 15:00 (óó:pp) 

 

II. 

IV.2.5 

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 

A következő helyett:  

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/05/08 

(éééé/hh/nn) 
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A következő irányadó: 

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2018/05/16 

(éééé/hh/nn) 

 

III. 

IV.2.6. 

Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

 

A következő helyett:  

Dátum: 2018/05/08 (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. 

 

A következő irányadó: 

Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

Dátum: 2018/05/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (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. 

 

IV. 

VI.3.4 

További információk 

A következő helyett: 

Az ajánlatot - munkanapokon - az alábbi időpontokban lehet benyújtani: 

- hétfő-csütörtök között: 8:30-16:00 óráig, 

- pénteken: 8:00-13:00 óráig, 

- az ajánlattételi határidő napján: 8:30-12:00 óráig. 

A következő irányadó: 

Az ajánlatot - munkanapokon - az alábbi időpontokban lehet benyújtani: 

- hétfő-csütörtök között: 8:30-16:00 óráig, 

- pénteken: 8:00-13:00 óráig, 

- az ajánlattételi határidő napján: 8:30-az ajánlattételi határidőig. 

 

A közbeszerzési dokumentáció módosított elemei: 

 

- Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció 3. sz. mellékletét két külön nyilatkozatra - 3. és 

3.A. számú melléklet – választotta szét, tekintettel arra, hogy Ajánlattevőnek ajánlatukban a 

Kbt. 47. § (2) bek. alapján kizárólag a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot 

kell eredetiben aláírva benyújtaniuk, míg a Kbt. 66. § ( (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot 

elegendő egyszerű másolatban is. 

 

- Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció 11. sz. mellékletéből törölte az alvállalkozóra 

történő hivatkozást, tekintettel arra, hogy azon alvállalkozó, aki nem igazol egyben 

alkalmasságot, az az ajánlatban nem nyilatkozik. 
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Ajánlatkérő a módosított közbeszerzési dokumentációt közvetlenül megküldi az érdeklődő 

gazdasági szereplők számára; illetve azt közvetlenül elérhetővé teszi a 

kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu oldalon is. 

 

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.  

 

 

Melléklet:  Eljárást megindító felhívás módosítása 

  Módosított közbeszerzési dokumentáció 

 

Nyíregyháza, 2018. május 7. 

 

Tisztelettel: 

  
 

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 


