Csizmadia Renáta

tárgy:

Tájékoztatás közbeszerzési dokumentum módosításáról és
ajánlattételi határidő meghosszabbításáról
2018. április 16.

dátum:

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 11.),
mint ajánlatkérőnek „A TOP-1.1.3-15-GM1-2016-00004 azonosítójú projekt terhére
vállalkozási szerződés keretében a Gulyás Lajos Kollégium konyhájának fejlesztése – 2.
ütem” elnevezésű közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan az alábbiakkal fordulok Önökhöz:
A Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom Önöket, hogy ajánlatkérő módosította a
közbeszerzési dokumentumokat. A módosított közbeszerzési dokumentumok részeként
ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja az alább felsorolt dokumentumokat. A műszaki tartalom
módosítása során ajánlatkérő kizárólag az alábbi dokumentumokat bocsátja T. Gazdasági
Szereplők rendelkezésére, a további, az eredeti közbeszerzési dokumentumok részeként
kibocsátott árazatlan költségvetések és egyéb műszaki dokumentumok nem változtak. Az
ajánlattétel során ezeket és a jelen tájékoztatással egyidejűleg rendelkezésre bocsátott
árazatlan költségvetéseket szükséges az ajánlatuk részeként benyújtani.
A módosításra tekintettel ajánlatkérő fokozottan felhívja ajánlattevők figyelmét arra,
hogy az ajánlataikat valamennyi árazatlan költségvetés benyújtásával tegyék meg.
A módosított árazatlan költségvetés és egyéb dokumentumok elnevezése, melyek a
757_movar_gulyas2_mod_dok.zip elnevezésű tömörített mappában találhatóak:
-

JAV_Gulyás Lajos Kollégium konyhafelújítás II. ütem_árazatlan (piros színnel jelölve
a módosításokat)

-

JAV_Műszaki leírás_konyha II. ütem

A módosított dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen
elektronikusan elérhetőek a korábban megadott felhasználónevük és jelszavuk segítségével az
alábbi linken az „Eljárások” menüpont alatt: http://www.oeszy.hu/.
Figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok módosításra kerülnek, ajánlatkérő a
Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt – ami
egyben a bontás időpontja is - az alábbiak szerint:
Az új ajánlattételi határidő: 2018. április 25. napja 11:30 óra.
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székhely: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/18.
cégjegyzékszám: Főv. Tvszék Cb. 01-09-196202
tel.: (+36 1) 225-1229; fax: (+36 1) 225-1230

Az első tárgyalás tervezett időpontja az alábbiak szerint módosul: 2018. május 04. napja
10:45 óra. A tárgyalás helyszíne változatlan.
Kérem fentiek tudomásul vételét.
Tisztelettel:
__________________________
Csizmadia Renáta
ŐSZY ÉS ŐSZY Kft.
közbeszerzési tanácsadó
/ jelen dokumentum elektronikus aláírással ellátott /
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