
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: Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat
Postai cím: Béke tér 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Borszéki Gyula alpolgármester
Telefon: -
E-mail: -
Fax: -
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp13.hu
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 önkormányzati fenntartású zöldterület fenntartási
és fejlesztési, valamint köztisztasági, szakipari, önkormányzati fenntartású
intézményudvari faápolási és játszószer karbantartási és fejlesztési feladatok
elvégzésére.
II.1.2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonába és kezelésébe tartozó
zöldfelületek, parkok, fasorok, játszóterek, intézmény kertek és udvarok fenntartása,
felújítása, továbbá játszószerek, parki berendezések karbantartása, felülvizsgálata,
valamint járdák és úttestek eseti tisztán tartása az ajánlati dokumentációban
részletesen meghatározottak szerint.
II.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék



Fő tárgy: 77313000-7
További
tárgyak:

77310000-6
77211500-7
45233221-4
45233293-9
50800000-3
90611000-3
90511000-2
90512000-9

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: 23097 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2011/09/13 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/09/19 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2011/10/31 (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.3.4) Az ajánlattételi határidő



A következő helyett
Dátum: 2011/10/31 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/10/31 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 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:
A következő helyett:
A következő irányadó:
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):
1.
A dokumentáció eredeti szövege a 10. és a 15. pontban:
"Hangsúlyozzuk, hogy a „Tételes árajánlatban” megadott ajánlati árak a
beépítésre kerülő növények és anyagok árait nem tartalmazza. Ezek külön történő
elszámolására a szerződés szerint kerül sor."
Módosított szöveg:
"Hangsúlyozzuk, hogy a „Tételes árajánlatban” megadott ajánlati árak a beépítésre
kerülő növények és anyagok árát tartalmazza.
Azon egységárak esetében, melyeknél az anyag minősége nem került pontosan
meghatározásra (pl.: játszószerek, parki bútorok és berendezések, stb.), akkor
ajánlattevőnek I. osztályú minőségű és átlagos árfekvésű terméket kell beáraznia!
Ettől jelentősen eltérő termék igénye esetén ajánlatkérő a szerződés V.5. pontja,
valamint a hatályos Kbt. szerint jár el."
2.
A dokumentációban lévő szerződéstervezetbe új V.5. pont kerül beillesztésre, ezzel
együtt a korábbi V.5. pont V.6. pontra változik:
"Az V.4. pont alól kizárólag abban az esetben lehet eltérni, ha a Megrendelő a
tételes árajánlatban szereplőtől eltérő (jobb, vagy gyengébb) minőségi anyagot
vagy eszközt rendel meg a Vállalkozótól. Ebben az esetben az Ajánlatkérő a
megrendelést külön beszerzésként érvényesíti, a mindenkori hatályos Kbt. előírásai
szerint."
3.
A dokumentáció 12.1. pontjába a következő új szöveg kerül:
"A környezetvédelmi hatósági engedély benyújtása azon alvállalkozók (illetve
ajánlattevők) esetén kötelező, melyeknél a jelen szerződéssel kapcsolatos
tevékenység ezt szükségessé teszi (a hivatkozott jogszabályok alapján). Ennek
ellenőrzésére az alvállalkozókról és erőforrás-szervezetekről szóló nyilatkozat (12.
számú melléklet) alapján kerül sor."
4.



A dokumentáció módosításával egyidejűleg az annak mellékletét képező "Tételes
árajánlat" nevű dokumentumból is új változat kerül kiadásra.
5.
A dokumentáció mellékletét képező "Műszaki leírás"-ból új változat kerül kiadásra,
melyben két új szolgáltatási terület kerül megjelölésre (Polgármesteri Hivatal, RAM).
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési
helye (adott esetben):
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt a dokumentációt
eddig kiváltó ajánlattevők közvetlenül kapják meg.
Egyéb esetben a módosított dokumentáció (és mellékletei) az ellenérték
megfizetését (átutalását/csekken történő befizetését) követően a
www.kozbeszerzes.patt.hu weboldalon történő regisztráció (valamint az eljárásra
való feliratkozás) és a befizetés igazolása után elektronikusan letölthetők. A
dokumentáció személyes átvételére nincs lehetőség. Probléma esetén technikai
segítségnyújtás az 1/237-9817-es telefonszámon.
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: 2011/10/31 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 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)
Az ajánlattételi határidő a Kbt. 76. § (1) bekezdésére tekintettel nem változik.
IV.5) E hirdetmény feladásának dátuma
IV.5.1)
A feladás dátuma: 2011/10/05 (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Saldo Zrt.
Postai cím: Mór u. 2-4.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Murvai László, Csikós Péter



Telefon: 1/2379817
E-mail: kozbeszerzes@saldo.hu
Fax: 1/2379813
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.patt.hu


