
Kérelem uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési hirdetmény feladására 
 

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához  

Információ és online formanyomtatványok: 

  

  

Korrigendum 

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény 

2014/23/EU irányelv 

2014/24/EU irányelv 

2014/25/EU irányelv 

Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell 
hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani. 

  

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) 

  

I.1) Név és címek 1 

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 

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/


Kapcsolattartó személy: 
Dr. Mester Enikő 

Telefon: 
+36 42524524/116 

E-mail: 
mester.eniko@nyiregyhaza.hu 

Fax: 
+36 42311041 

Internetcím(ek) 
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) http://www.nyiregyhaza.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) http://www.nyiregyhaza.hu 

  

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) 

  

II.1) A beszerzés mennyisége 

II.1.1) Elnevezés: TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében, “Kerékpáros 
létesítmény kivitelezése Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó utcától) -Tünde utca - Kállói út - Kert u. és Kállói 
út - Csárda ut 

Hivatkozási 
szám: 2 

II.1.2) Fő CPV-kód: 

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 45233162-2     
 

II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés 

II.1.4) Rövid meghatározás: Kerékpáros létesítmény kivitelezése Vállalkozási szerződés keretében, a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltak szerint 

  

VII. szakasz: Változások 

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ 

VII.1.1) A módosítás oka 7 

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/


(x) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása 

( ) A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak 

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész 1 (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát 
és a bekezdés számát) 

Szakasz száma: 

III . 1 . 2 

Rész száma: 2 

A módosítandó szöveg 
helye: Az alkalmasság 
minimumkövetelménye(i): 

A következő helyett: 

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás 
feladását megelőző 3 (három) mérlegforduló 
nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából 
(kerékpárútépítés) származó - általános 
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem 
éri el összesen a nettó 700.000.000 Ft-ot. 

Helyesen: 

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás 
feladását megelőző 3 (három) mérlegforduló 
nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából 
(mélyépítés) származó - általános forgalmi adó 
nélkül számított - árbevétele nem éri el 
összesen a nettó 700.000.000 Ft-ot. 

Szakasz száma: 

. . 

Rész száma: 2 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett: Helyesen: 

Szakasz száma: 

IV . 2 . 2 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett: 

Dátum: 2018/04/13 (nn/hh/éééé) 

Helyi idő: 10:00 (óó:pp) 

Helyesen: 

Dátum: 2018/05/02 (nn/hh/éééé) 

Helyi idő: 10:00 (óó:pp) 

Szakasz száma: 

. . 

Rész száma: 2 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett: Helyesen: 

Szakasz száma: A következő helyett: Helyesen: 

http://ehr.kozbeszerzes.hu/ehr/
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. . 

Rész száma: 2 

A módosítandó szöveg helye: 

Szakasz száma: 

IV . 2 . 7 

A módosítandó szöveg helye: 

A következő helyett: 

Dátum: 2018/04/13 (nn/hh/éééé) 

Helyi idő: 10:00 (óó:pp) 

Helyesen: 

Dátum: 2018/05/02 (nn/hh/éééé) 

Helyi idő: 10:00 (óó:pp) 

 

  

VII.2) További információk: 2 

  

  

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1 szükség szerinti számban ismételje meg 

2 adott esetben 

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ 
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