Almaburg Növénytermesztési Bt. gyümölcs bonbon gyártó üzemének
kivitelezése vállalkozási szerződés keretében- módosítás
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:

2017/7
Építési beruházás
Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ

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

Almaburg Növénytermesztési Betéti Társaság

2017.01.16.
639/2017
45213250-0

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
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 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Almaburg Növénytermesztési Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK24344
Postai cím: 0193/29. hrsz. hrsz 0193/29.
Város: Beregsurány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4933
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Attila ügyvezető
Telefon: +36 203896132
E-mail: almaburgbt@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opusteam.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.opusteam.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
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II.1.1)
Elnevezés: Almaburg Növénytermesztési Bt. gyümölcs bonbon gyártó üzemének kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

45213250-0

II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Almaburg Növénytermesztési Bt. gyümölcs bonbon gyártó üzemének kivitelezése vállalkozási
szerződés keretében.
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:
16703 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x 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 (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
VI . 3 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati biztosíték
A következő helyett:
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5.000.000.-Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Erste Bank Hungary Nyrt-nél
vezetett 11993300-04303893 számú számla
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az
ajánlatkérő Erste Bank Hungary Nyrt-nél vezetett 11993300-04303893 számú számlájára
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való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő
nem fizet.
A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának
hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy
biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum
eredeti példánya vagy hiteles másolata, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya.
A bank vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti
valamennyi fordulatát egzakt módon tartalmaznia kell.
Kérjük a biztosíték érvényességi idejét óra, perc pontossággal megjelölni! A biztosítéknak a
lejárat napján 24:00 óráig kell érvényesnek lennie.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha az ajánlati kötöttség utolsó napja
munkaszüneti napra esik, az ajánlati kötöttség csak a következő munkanapon jár le. /Kbt.
48.§ (1),(3) bekezdése/. Az ajánlati biztosíték tekintetében egyebekben a Kbt. 54.§ (4)-(7)
bekezdései az irányadóak.
Helyesen:
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5.000.000.-Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Polgári Bank Zrt-nél vezetett
61200412-10064243 számú számla
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az
ajánlatkérő Polgári Bank Zrt-nél vezetett 61200412-10064243 számú számlájára való
utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. Ezzel kapcsolatos kamatot az ajánlatkérő nem
fizet.
A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának
hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy
biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum
eredeti példánya vagy hiteles másolata, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya.
A bank vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti
valamennyi fordulatát egzakt módon tartalmaznia kell.
Kérjük a biztosíték érvényességi idejét óra, perc pontossággal megjelölni! A biztosítéknak a
lejárat napján 24:00 óráig kell érvényesnek lennie.
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha az ajánlati kötöttség utolsó napja
munkaszüneti napra esik, az ajánlati kötöttség csak a következő munkanapon jár le. /Kbt.
48.§ (1),(3) bekezdése/. Az ajánlati biztosíték tekintetében egyebekben a Kbt. 54.§ (4)-(7)
bekezdései az irányadóak.
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
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Kiegészítő szójegyzék

Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A következő helyett
Dátum: 2017/01/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2017/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2017/01/16
(éééé/hh/nn)
Helyesen:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2017/01/18
(éééé/hh/nn)
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
4

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei
A következő helyett
Dátum: 2017/01/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2017/01/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
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:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/01/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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