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Eljárást megindító felhívás módosításáról szóló hirdetmény

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/93
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2016.08.15.
Iktatószám: 8903/2016
CPV Kód: 71220000-6

Ajánlatkérő:
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi
Önkormányzat

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

2014/23/EU irányelv

2014/24/EU irányelv

2014/25/EU irányelv

Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek
alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új
eljárást kell indítani.

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

I.1) Név és címek

Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat

Nemzeti azonosítószám: AK00900

Postai cím: Erzsébet tér tér 4.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU101

Postai irányítószám: 1051

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy:

Telefon: +36 18727474

E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu

Fax: +36 18727474

Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.belvaros-lipotvaros.hu

A felhasználói oldal címe (URL): http://www.belvaros-lipotvaros.hu

 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: Belvárosi Sportközpont kialakítása - tervezési szolgáltatások

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6

II.1.3) A szerződés típusa

 Építési beruházás

 Árubeszerzés

x Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

„Belvárosi Sportközpont kialakítása” projekt keretében, a teljes körű megvalósításához szükséges
dokumentáció (tervdokumentációk, szakvélemények, látványtervek, stb.), a tervdokumentációk alapján
árazott és árazatlan költségvetések elkészítése. Az előzetes hatósági, szakhatósági, közmű,
üzemeltetői, szolgáltatói egyeztetések lefolytatása, jogerős építési és a megvalósításhoz szükséges
engedélyek és nyilatkozatok beszerzése. Tervezői szintű közreműködés a hatályos közbeszerzési és
pályázati előírásoknak megfelelő kivitelezési ajánlattételi dokumentáció összeállításában,
együttműködés az ajánlattételi időszakban felmerülő kérdések megválaszolásában.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2016/08/10 (éééé/hh/nn)

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja

 eNotices

x TED eSender

 Egyéb mód:

TED eSender bejelentkezés: TED88

TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88

Hirdetmény hivatkozási száma: 2016 - 7354 (év és a dokumentum száma)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 129 - 231349

Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:

2016/07/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
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VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.1) A módosítás oka

x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

 A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)

 

Szakasz száma:

II . 2 . 4

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

1.2. Az építészeti-műszaki kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének az ajánlattevő által
vállalt teljesítési határideje (a módosított építés engedélyezési terv illetékes hatóság részére
történő benyújtásától számított egész naptári napban megadva). A Kbt. 77. § (1) bek. szerint
maximum: 15 naptári nap.
(súlyszám: 30).

Helyesen:

1.2. Az építészeti-műszaki kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének az ajánlattevő által
vállalt teljesítési határideje (az építési engedélyezési terv illetékes hatóság részére történő
benyújtásától számított egész naptári napban megadva). A Kbt. 77. § (1) bek. szerint
maximum: 45 naptári nap.
(súlyszám: 30).

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Szakasz száma:

IV . 2 . 2

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Dátum: 2016/08/10 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2016/08/12 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
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Szakasz száma:

II . 2 . 4

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Releváns szakmai tapasztalat alatt Ajánlatkérő az adott szakember olyan tervezési
tapasztalatát érti, amely során az adott tervező felelős tervezőként működött közre, és amely
kapcsán a tervezéssel érintett létesítmény kivitelezéséhez kapcsolódó átadás-átvételi
eljárása legkésőbb a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje lejártáig lezárult.

Helyesen:

Releváns szakmai tapasztalat alatt Ajánlatkérő az adott szakember olyan tervezési
tapasztalatát érti, amely során az adott tervező felelős tervezőként működött közre, és amely
kapcsán a tervezéssel érintett létesítmény kivitelezéséhez kapcsolódó átadás-átvételi
eljárása legkésőbb a jelen közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje lejártáig lezárult,
vagy a kivitelezés legalább folyamatban van.

Szakasz száma:

. .

Rész száma:

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

Szakasz száma:

IV . 2 . 7

A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett:

Dátum: 2016/08/10 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Helyesen:

Dátum: 2016/08/12 (éééé/hh/nn)

Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

VII.2) További információk:

Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg módosította (pontosította) a Felhívás fent
megjelölt pontjait, ezért a Kbt. 56. § (4) és 52. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el.

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg
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2 adott esetben

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
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