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ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSA 
a Kbt. 113. § (4) bekezdés alapján 

 
1. Az eredeti felhívásban javítandó szövegrész 
 

 
A SZÖVEG 

MÓDOSÍTANDÓ 
RÉSZE AZ 
ELJÁRÁST 

MEGINDÍTÓ 
FELHÍVÁSBAN 

 

 
 
 

A KÖVETKEZŐ HELYETT 

 
 
 

HELYESEN 

25. Egyéb: 9. pont 
 

9. Az ajánlat elején felolvasólapot 
kell csatolni, amelyen fel kell 
tűntetni a Kbt. 68. § (4) bekezdés 
szerinti információkat. 
 

9. Az ajánlat elején felolvasólapot 
kell csatolni, amelyen fel kell 
tűntetni a Kbt. 68. § (4) bekezdés 
szerinti információkat. A 
felolvasólapra az ajánlati árhoz 
(Nettó Ft-ban számított 
szerződéses ellenérték a szerződés 
teljes idejére vonatkozóan) az 
árazatlan költségvetés Címlap nettó 
összesen árat szíveskedjenek 
megadni, amely az eljárást 
megindító felhívás 25. Egyéb 5. 
pontja szerinti átalányár. 

8. Az 
ellenszolgáltatás 
teljesítésének 
feltételei, illetőleg 
a vonatkozó 
jogszabályokra 
való hivatkozás 
 

A Péterfy Sándor Utcai Kórház-
Rendelőintézet és Baleseti 
Központ ajánlatkérő támogatásra 
irányuló igényt (pályázatot: 
ÁEEK OEP EMMI-2016/1) 
nyújtott be, a közbeszerzés 
fedezeti összege az elnyert 
támogatás összege. 
 

A Péterfy Sándor Utcai Kórház-
Rendelőintézet és Baleseti Központ 
ajánlatkérő támogatásra irányuló 
igényt (pályázatot: ÁEEK OEP 
EMMI-2016/1) nyújtott be, a 
közbeszerzés fedezeti összege az 
elnyert támogatás összege.  
Ajánlatkérő egyéb fedezettel nem 
rendelkezik. 
Az építési beruházás teljesítésének 
határideje: 2017. június 28. napja. 
A pályázati felhívás és a támogatási 
szerződés alapján a projekt fizikai 
befejezésének végső határideje (ill. 
a támogatás eddig használható fel) 
2017. június 30. napja, amely 
magába foglalja, hogy a 
megvalósítás során keletkezett 
számlák kiegyenlítése megtörtént. 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági 
szereplők figyelmét arra, hogy 
amennyiben az eljárás 
eredményének kihirdetése előtt 
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nyilvánvalóvá válik, hogy a 
közbeszerzések központi 
ellenőrzéséről és engedélyezéséről 
szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet szerinti beépített 
ellenőrzés miatt a szerződés a 
megadott teljesítési határidőig nem 
teljesíthető, ajánlatkérő az eljárást 
eredménytelenné nyilváníthatja. 

 
2. Az eredeti felhívásban javítandó adatok 
 

 
MÓDOSÍTANDÓ 

ADATOK AZ 
ELJÁRÁST 

MEGINDÍTÓ 
FELHÍVÁSBAN 

 

 
 
 

A KÖVETKEZŐ HELYETT 

 
 
 

HELYESEN 

 
 
14. Az ajánlattételi 
határidő 
 
 

 
 
Ideje: 2017. március 27. napja 
13.00 óra  
 

 
 

Ideje: 2017. március 29. napja 13.00 
óra  

 
  

 
17. Az ajánlatok 
felbontásának 
helye, ideje és az 
ajánlatok 
felbontásán 
jelenlétre 
jogosultakat 

 
 

Ideje: 2017. március 27. napja 
13.00 óra  
 

 
 
Ideje: 2017. március 29. napja 13.00 
óra  
 

 
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívást egyebekben nem módosítja, az abban 
foglalt és jelen módosítással nem érintett részek továbbra is kötelező érvényűek. 
 
A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal 
megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé tette. 
 
Ajánlatkérő felhívja figyelmet arra, hogy kiegészítette a Közbeszerzési dokumentum 
részét képező Árazatlan költségvetést a korábban kizárólag pdf formátumban kiadott 
elektromos árazatlan költségvetéssel.  
 
Az eljárást megindító felhívás módosítása megküldésének napja: 2017. március 17. 
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