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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemesapáti Község Önkormányzata

Nemzeti azonosítószám:
AK20770

Postai cím: Fő u. 3.
Város: Nemesapáti

NUTS-kód: HU223

Postai irányítószám: 8923

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Gáspár Zoltánné

Telefon: +36 309975673

E-mail: nemesapationk@gmail.com

Fax: :+36 92593023

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
Hivatkozási szám: 2

II.1.1) Elnevezés: Óvoda épületének felújítása Nemesapátiban
II.1.2) Fő CPV-kód 45000000-7
Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]
II.1.3) A szerződés típusa ⌧ Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás átfogó célja a Nemesapáti Fő út 18. szám alatti,76/1 heIyrajzi számú ingatlanon lévő Alsónemesapáti községgel közösen
működtetett „Vackor”' tagóvoda páIyázati keretek közötti korszerűsítése és akadály mentesítése. Jelen beruházás során az óvoda
épületének (melyhez tartozik önálló bejárattal egy önkormányzati szolgálati lakás is) korszerűvé, modernné tétele történik, mely
biztosítja a társadalmi igényeket.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész 1 (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a
bekezdés számát)

Szakasz
száma: II.1.5.)

A következő helyett: 32.121.040,- Ft

Helyesen: 34.826.956,- Ft

A következő helyett: 32.121.040,- Ft

Helyesen: 34.826.956,- Ft

Rész
száma:
A
módosítandó
szöveg helye
Szakasz
száma: II.2.6.)
Rész
száma:
A
módosítandó
szöveg helye
Szakasz
száma:
VI.3.12.)
Rész
száma:
A
módosítandó
szöveg helye

A következő helyett:
4.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket a Kbt.
75. § (4) bekezdése alapján, hogy a rendelkezésre álló
fedezet összege, a jelen felhívás II.2.6.) pontjában
meghatározott becsült érték összege, 32.121.040,- HUF.
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja
alapján eredménytelenné nyilváníthatja.

Helyesen:
4. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket a Kbt. 75. §
(4) bekezdése alapján, hogy a rendelkezésre álló fedezet
összege, a jelen felhívás II.2.6.) pontjában
meghatározott becsült érték összege, 34.826.956,- HUF.
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b)
pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja.

A következő helyett

Helyesen

Dátum: 2018.05.31.

Dátum: 2018.06.11.

A
módosítandó
szöveg helye:

Helyi idő: (09:00)

Helyi idő: (09:00)

Szakasz
száma: IV.2.6)

A következő helyett

Helyesen

Dátum: 2018.05.31..

Dátum: 2018.06.11.

Helyi idő: (09:00)

Helyi idő: (09:00)

Szakasz
száma: IV.2.2)

A
módosítandó
szöveg helye:

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
Módosulnak a műszaki dokumentáció részét képező árazatlan költségvetések. Felhívjuk
Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatukat a módosított költségvetések
figyelembevételével készítsék el.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018. május 30.
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

