4. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
KÉ nyilvántartási szám_________________
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Hivatalos név: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Fő tér 1.
Város/Község: Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Dr. Sárvári Szabolcs
Címzett: Dr. Fodor Tamás
Telefon: 99/515-100
E-mail: Sarvari.Szabolcs@sopron-ph.hu
Fax: 99/320-939
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) LEÍRÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett
hirdetményben megadott módon)
Vállalkozási szerződés Sopron Városrehabilitáció befejező kivitelezési munkáira.
II.1.2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Vállalkozási szerződés Sopron Városrehabilitáció befejező kivitelezési munkáira.
II.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45000000-7

További
tárgyak:

45112400-9
45232130-2
45110000-1
45233300-2
45233160-8
45233252-0

45311000-0
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett
hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi
közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett
ajánlattételi felhívás:
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 26148 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2011/10/10 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/10/14 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2011/11/02 (év/hó/nap )
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: (év/hó/nap )
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható)
-------------------III.1.2.3)
Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő
meghosszabbításra? nem
Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő:
(év/hó/nap )
Időpont:
IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben)
IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról
Az ajánlattételi felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A felhívás visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3; IV.3.4;IV.3.7
A következő helyett
Dátum: 2011/11/02 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/11/09 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
V.3.3
A következő helyett

Dátum: 2011/11/03 (év/hó/nap)
Időpont: 13 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/11/10 (év/hó/nap)
Időpont: 13 : 00
------------------------------- [A IV.2.1) szakaszból szükség szerint több példány
használható] -------------------------IV.2.2.) További módosított információk a hirdetményben (adott esetben)
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
III.2.2) P.3 Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
P.3/ az előző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolói alapján valamelyik évben a saját tőkéje kisebb, mint a jegyzett tőkéje.
A következő irányadó:
P.3/ az előző kettő lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti
beszámolói alapján valamelyik évben a saját tőkéje kisebb, mint a jegyzett tőkéje.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
III.2.3) M3. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
M3.)nem rendelkezik az ISO 14001 és ISO 28001 nemzetközi szabványnak
megfelelő vagy azzal egyenértékű generálkivitelezésre, magas-és
mélyépítési tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi vezetési, illetve
munka-egészségbiztosítási rendszerek, vagy intézkedések egyéb bizonyítékaival.
A következő irányadó:
M3.)nem rendelkezik ISO 14001 nemzetközi szabványnak megfelelő vagy azzal
egyenértékű generálkivitelezésre, magas-és mélyépítési tevékenységre vonatkozó
tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi intézkedések egyéb
bizonyítékaival.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
V.3.3)
A következő helyett:
Ajánlatkérő egy fordulóban együttesen tárgyal az ajánlattevőkkel. A tárgyalás
időpontja: 2011. november 3. 13:00. A tárgyalás helyszíne Sopron Megyei Jogú
Város Önkormányzata. (9400, Sopron, Fő tér 1.) A tárgyalásokról jegyzőkönyv
készül, amelyet minden ajánlattevőnek ajánlatkérő két munkanapon belül megküld.
A szóbeli tárgyalás befejezése után ajánlatkérő lehetőséget ad az ajánlatok írásban
történő módosítására.
A következő irányadó:
Ajánlatkérő egy fordulóban együttesen tárgyal az ajánlattevőkkel. A tárgyalás
időpontja: 2011. november 10. 13:00. A tárgyalás helyszíne Sopron Megyei Jogú
Város Önkormányzata. (9400, Sopron, Fő tér 1.) A tárgyalásokról jegyzőkönyv
készül, amelyet minden ajánlattevőnek ajánlatkérő két munkanapon belül megküld.

A szóbeli tárgyalás befejezése után ajánlatkérő lehetőséget ad az ajánlatok írásban
történő módosítására.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
------------------------------- [A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány
használható] -------------------------IV.2.3.1) Módosul-e a dokumentáció igen
IV.2.3.2) A dokumentáció módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
I.10.3, IV.
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési
helye (adott esetben):
Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (1) bekezdése alapján módosítja a felhívásban,illetve a
dokumentációban meghatározott feltételeket.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció térítésmentesen
megküldésre kerül azon ajánlattevők részére, akik az ajánlati dokumentációt
megvásárolták a módosító hirdetmény megjelenésének napjáig.
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2011/11/09 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
------------------------------- [A IV.3.1) szakaszból szükség szerint több példány
használható] -------------------------IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának dátuma
IV.5.1)
A feladás dátuma: 2011/10/19 (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr.Oláh Dóra

Telefon: 1-411-8416
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax: 1-411-8401
Internetcím (URL):

