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NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az
alábbiakat:

a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők
nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:

AK01776

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya
alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy
szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése
alapján történő alkalmazás esetét is:

Kbt. 6.§ (1) bekezdés b) pont

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást
alkalmazza:

III. rész

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült
értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára:

46249328

e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt
kezdeményezi;

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben,
amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:

Kötelező

g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:

2013.01.16

h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a
kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:

i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az
ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult,
ennek közlése:

 

Egyéb közlemény:

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

 
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
 
 

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY
VISSZAVONÁSÁRÓL,
MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ
AJÁNLATTÉTELI, VAGY
RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ

MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A
DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
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I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)

Hivatalos név:
Derecske Város Önkormányzata

Postai cím:
Köztársaság út 87.

Város/Község 
Derecske

Postai
irányítószám:
4130

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Dr. Antal Erzsébet

Telefon:
54/410-078

E-mail:
derecskephti@t-online.hu

Fax:
+36 54410002

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.derecske.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL): 

 

További információ a következő címen szerezhető be:
 [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

[x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben
szereplő információval egyezően)

Vállalkozási szerződés Derecske Város Önkormányzatának a KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0080 jelű, „Derecske szennyvíztisztításának és
csatornahálózatának fejlesztése” című projektjéhez kapcsolódóan a
támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmány elkészítésére.

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben
szereplő információval egyezően)

Vállalkozási szerződés Derecske Város Önkormányzatának a KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0080 jelű, „Derecske szennyvíztisztításának és
csatornahálózatának fejlesztése” című projektjéhez kapcsolódóan a
támogatási arány korrekcióját megalapozó tanulmány elkészítésére.

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben
szereplő információval egyezően)

 Fő szójegyzék  Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 71241000-9   
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III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a
közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

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 hirdetmény:
 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 0228 / 2013 (KÉ-szám/
évszám)
 
A hirdetmény feladásának dátuma: 2013/01/10 (év/hó/nap )
 
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/01/14 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2013/01/31
(év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
 
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
 
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
 

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)

-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) ------------
--------

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti
ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? [ ] igen [x] nem

 

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:

Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:
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IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.1) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL (adott esetben)

[ ] Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.

[ ] Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény 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

A következő helyett A következő időpont irányadó

Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :

Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :

 

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

IV.3.3.

A következő helyett:

A dokumentációért fizetni kell. Ár: 88 900 Pénznem: HUF

A következő irányadó:

A dokumentációért fizetni kell. Ár: 38 100 Pénznem: HUF

és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
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IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: [ ] igen [x] nem

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg
feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló
pontjainak felsorolása (adott esetben):

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja,
beszerzési helye (adott esetben):

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott
esetben):
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :

 

IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI/RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL (adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása

A
meghosszabbítással
érintett dátum helye
a közzétett
hirdetményben

A következő helyett
A következő időpont
irányadó

Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :

Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :

 

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

 

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)

 

IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/01/16 (év/hó/nap)

 

A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE
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Hivatalos név:
Bódis Ügyvédi Iroda

Postai cím:
Deák Ferenc út 9.

Város/Község 
Balassagyarmat

Postai
irányítószám:
2660

Ország:
HU

Kapcsolattartási pont(ok):
Bódis Ügyvédi Iroda
Címzett:
dr. Demus Zsuzsanna

Telefon:
+36/35-500-327

E-mail:
ugyved@bodispal.hu

Fax:
+36/35-500-329

Internetcím (URL):

 
 


