
4 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM 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: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Postai cím: Széchenyi tér 5.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Ratkai Imre
Telefon: +36/62/551-601
E-mail: ledniczky.ildiko@kisterseg-szegedi.hu
Fax: +36/62/551-608
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisterseg-szegedi.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha 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)
Új bölcsőde építése Szatymazon.
II.1.2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Vállalkozási szerződés keretében, a 6763 Szatymaz, József Attila u. 1-3. szám alatti
ingatlanon egy önálló, új bölcsőde épület építése.
II.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215220-5
További
tárgyak:
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: 3552 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2011/03/07 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/03/11 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2011/03/30 (év/hó/nap )
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
 
-------------------- (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) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
A következő helyett
Dátum: 2011/03/30 (év/hó/nap)
Időpont: 14 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/04/26 (év/hó/nap)
Időpont: 14 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
A következő helyett
Dátum: 2011/03/30 (év/hó/nap)
Időpont: 14 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/04/26 (év/hó/nap)
Időpont: 14 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei



A következő helyett
Dátum: 2011/03/30 (év/hó/nap)
Időpont: 14 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/04/26 (év/hó/nap)
Időpont: 14 : 00
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
A következő helyett
Dátum: 2011/04/15 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/05/12 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
------------------------------- [A IV.2.1) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott
dokumentációban:
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
A következő helyett:
Ajánlatkérő késedelmi kötbér, jótállás, ajánlati biztosíték és jótállási biztosíték
vállalását írja elő.
A következő irányadó:
Ajánlatkérő késedelmi kötbér, jótállás, ajánlati biztosíték, előlegfizetési biztosíték,
és jótállási biztosíték vállalását írja elő.Megrendelő igény szerint a szerződéskötést
követően 10 % előleget biztosít Vállalkozó részére. Az előlegfizetés feltétele,
hogy vállalkozó a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül az előleg
visszafizetésére, az előleggel való elszámolásig szóló hatállyal, az előleggel
megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot adjon át
Megrendelő részére, a Kbt. 59. § (2) bek. szerinti formában.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, Az alkalmasság
minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
P/3. nem rendelkeznek együttesen a vizsgált években (2008., 2009., 2010.),
a 3 év számtani átlagát tekintve átlagosan legalább 1.000.000.000,- Ft nettó
árbevétellel, valamint az építési tevékenységből származó nettó árbevételen belül, a
közhasználatú épület kivitelezéséből, felújításából származó, a 3 év számtani átlagát
tekintve, átlagosan legalább 500.000.000,- Ft nettó árbevétellel,
P/4. - a vizsgált 2008., 2009-ben években a saját tőkéje kisebb, mint a jegyzett
tőkéje, és a saját tőkéje nem éri el legalább a 350 millió forintot, valamint az
eladósodottsági mutatója eléri vagy meghaladja a 0,2 értéket (Hosszú lejáratú
hitelek + Lízing kötelezettség összege / Hosszú lejáratú hitelek + Lízing



kötelezettség + Saját tőke) Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek és a Kbt. 71.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak a P/1-P/2 és a P/4. pontok esetében
önállóan, a P/3.esetében együttesen kell megfelelniük.
A következő irányadó:
P/3. nem rendelkeznek együttesen a vizsgált években (2008., 2009., 2010.),a
3 év számtani átlagát tekintve átlagosan legalább 500.000.000,- Ft nettó
árbevétellel, valamint az építési tevékenységből származó nettó árbevételen belül, a
közhasználatú épület kivitelezéséből, felújításából származó, a 3 év számtani átlagát
tekintve, átlagosan legalább 300.000.000,- Ft nettó árbevétellel,
P/4. - a vizsgált 2008., 2009-ben években a saját tőkéje kisebb, mint a
jegyzetttőkéje, és a saját tőkéje nem éri el legalább a 200 millió forintot, valamint
az eladósodottsági mutatója eléri vagy meghaladja a 0,2 értéket (Hosszú lejáratú
hitelek + Lízing kötelezettség összege / Hosszú lejáratú hitelek + Lízing
kötelezettség + Saját tőke)Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek és a Kbt. 71. §
(1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozónak a P/1-P/2 és a P/4. pontok esetében önállóan, a P/3.
esetében együttesen kell megfelelniük.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
V.7. Egyéb információk:
A következő helyett:
16. Ajánlatkérő az ajánlattevők számára helyszíni bejárást biztosít. A helyszíni
bejárás időpontja: 2011. március 17. 10.00 óra, a találkozás helyszíne: Szatymaz,
József Attila u. 1-3. szám alatti ingatlan.
A következő irányadó:
16. Az ajánlati biztosíték mértéke: 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint, mely
teljesíthető – a Kbt. 59. §-ban foglaltak figyelembe
vételével – az ajánlattételi határidő lejártáig „ Új bölcsıde építése Szatymazon
" közlemény feltüntetésével, az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása
Raiffeisen Banknál vezetett 12067008-00108902-00100007 számú bankszámlájára
történő befizetéssel, bankgarancia biztosításával,
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -
kötelezvénnyel.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
------------------------------- [A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
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: 2011/04/04 (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):


