Tárgy: Tájékoztatás a közbeszerzési dokumentumok
módosításáról, ajánlattételi határidő hosszabbításáról
Tisztelt Érdeklődők!
A Tüdőgyógyintézet Törökbálint (székhelye: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 70.)

mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 5. § (2)-(3) bekezdések
szerinti

ajánlatkérő

2017.

december

29.

napján

a

Kbt.

Harmadik

Része

szerinti

közbeszerzési eljárást indított a Kbt. 115. §-a alapján „Vállalkozási szerződés alapján a

Tüdőgyógyintézet Törökbálint kazánház és tüdőgondozó épületein építészeti,
épületgépészeti és épületvillamossági rekonstrukciós munkák kivitelezése” tárgyban.
I.

Közbeszerzési dokumentumok módosítása:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok módosításáról határozott, melynek keretében
Ajánlatkérő az alábbiak módosításáról intézkedett:
1.

Az ajánlattételi felhívás 10. pontjának szövegezése az alábbiakra módosul (módosítás
félkövér betűtípussal jelölve):

„Mindkét rész vonatkozásában:
A szerződés finanszírozására a Magyar Állami Költségvetés támogatásával kerül sor.
Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő a tartalékkeret nélkül számított vállalkozói díj legalább 5%-ának erejéig
biztosítja az előleg ajánlattevői igénylésének lehetőségét, előlegszámla ajánlattevő általi
benyújtása alapján. Előleg fizetésére a Kbt. 135. § (7-(8) bekezdései, illetve a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint kerülhet sor. Ajánlatkérő a Kbt.
A nyertes ajánlattevő (rész)számlázásra jogosult a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
31-32. §-ainak megfelelően. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése folyamán 3
db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint
- 1. részszámla 25%-os készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 25%-a;
- 2. részszámla 50%-os készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 25%-a;
- 3. részszámla 75%-os készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 25%-a;
- végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását
követően, mértéke a nettó vállalkozói díj 25%-a.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által igényelt és az Ajánlatkérő által megfizetett
előleget a részszámlák összegébe arányosan számítja be, és az előleg megfelelő
részével csökkentett vállalkozói díjrészletet fizeti meg a nyertes ajánlattevő részére.
A (rész)számla szerinti vállalkozó díj(részlet) megfizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32. §-ban, 32/A. §-ban, valamint a 32//B. §-ban foglaltak szerint kerül sor.
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A megajánlott vállalkozói díjnak (ajánlati ár) 10% mértékű tartalékkeretet kell
tartalmaznia, amelynek felhasználására a Kbt. szerinti feltételek fennállása esetén van
mód, a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
A megajánlott vállalkozói díjnak (ajánlati ár) tartalmaznia kell minden költséget, adó-,
vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a szerződés teljesítésével
kapcsolatban felmerülhet. Az ajánlatban meghatározott ellenértéken felül - az
ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott kivételekkel
– más jogcímen számla nem nyújtható be, más fizetési kötelezettséget Ajánlatkérő nem
vállal.
A részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a
közbeszerzési műszaki leírásban) kerülnek rögzítésre.”
2.

Az

ajánlattételi

felhívás

módosításával

összefüggésben

kerül

módosításra

(a

módosítások korrektúrával jelölve) a szerződéstervezet. A módosításokat egységes

szerkezetben tartalmazó szerződéstervezet – mindkét rész vonatkozásában - jelen
levéllel egyidejűleg kerül megküldésre az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
részére.

II.

Ajánlattételi határidő módosítása:

Ajánlatkérő a módosítására tekintettel az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról döntött

az alábbiak szerint. A meghosszabbított ajánlattételi határidő időpontja:

2018. január 16. 13 óra 00 perc
Az

ajánlatok

benyújtásával

kapcsolatos

egyéb

adatok

(benyújtás

helye

stb.)

nem

módosulnak.
Kérjük a fenti, valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére a jelen levélben
egyidejűleg megküldött tájékoztatás figyelembe vételét.
Budapest, 2018. január 11.
Tisztelettel,
Tüdőgyógyintézet Törökbálint
képviseletében eljárva
dr. Csepy Dorottya
jogi előadó

Equinox Tender Kft.
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