4 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
KÉ nyilvántartási szám_________________
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Hivatalos név: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Postai cím: Fő tér 3.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Közbeszerzési Csoport
Címzett: Közbeszerzési Csoport
Telefon: 061/ 4378807; 4378593
E-mail: kozbeszerzes@obuda.hu
Fax: 06 1/ 437 8804
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) LEÍRÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett
hirdetményben megadott módon)
Önkormányzati tulajdonú lakóépületek és más funkciójú helyiségek
felújítási-karbantartási-gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évbenII.1.2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Vállalkozási keretszerződés Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat tulajdonában álló lakóépületek és más funkciójú helyiségek
2010.12.31-ig elvégzendő, eltérő műszaki tartalmú felújítási és karbantartási
munkákra, valamint gyorsszolgálati tevékenységek ellátására.
II.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

45453100-8

További
tárgyak:

45410000-4
45310000-3

45320000-6
45430000-0
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
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
ajánlattételi felhívás:
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 16363 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2010/06/22 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/06/25 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2010/07/12 (év/hó/nap )
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: (év/hó/nap )
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható)
-------------------III.1.2.3)
Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő
meghosszabbításra? nem
Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő:
(év/hó/nap )
Időpont:
IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben)
IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról
Az ajánlattételi felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A felhívás 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
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett
Dátum: 2010/07/12 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2010/07/29 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
A következő helyett
Dátum: 2010/07/20 (év/hó/nap)
Időpont: 15 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2010/08/09 (év/hó/nap)
Időpont: 15 : 00
------------------------------- [A IV.2.1) szakaszból szükség szerint több példány
használható] -------------------------IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott
dokumentációban:
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
A következő helyett:
Késedelmi; meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint, az építési
beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól 162/2004.
Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével
Kötelező alkalmassági időn felül vállalt jótállás időtartama (ajánlattevői vállalás
szerint) és jótállási kötelezettség biztosítására szolgáló biztosíték, mely a Kbt. 53.§
(6) a) alapján teljesíthető.
A következő irányadó:
Késedelmi; meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint, az építési
beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól 162/2004.
Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével
Kötelező alkalmassági időn felül vállalt jótállás időtartama (ajánlattevői vállalás
szerint) és jótállási kötelezettség biztosítására szolgáló biztosíték, a nettó
keretösszeg 3%-ig, mely a Kbt. 53.§ (6) a) alapján teljesíthető.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
10. Jótállási és szavatossági feltételek
A következő helyett:
- Vállalkozó - az általa kivitelezett munkarészekre (a Ptk.248. §- a alapján) a
vonatkozó hatályos jogszabályokban és egyéb szabályozásokban előírt teljes
körű jótállási és szavatossági feltételeket, kötelezettségeket vállalja. A jótállás
időtartama sikeres műszaki átadás- átvétel (adott megrendeléshez kötötten
számított) lezárásától számított ............hónap (ajánlattevői vállalásnak megfelelően),
minimum 12 hónap. A jótállási határidő lejárta után a szavatossági kötelezettség
érvényes. A jótállási és szavatossági idő- a javított rész vonatkozásában- a kijavítás
időpontjától újra kezdődik.
Vállalkozó a jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időtartamra vállal
szavatosságot.
- Jótállási (szavatossági) hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles:
&#61607; üzemelést gátló hiba esetén a bejelentést követő 24 órán belül a hiba
helyszíni felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását írásban közölni és a javítást 48
órán belül elvégezni;

&#61607; üzemelést nem gátló hiba esetén, 3 napon belül kitűzött helyszíni
bejáráson - nyilatkozattételre jogosult képviselővel- megjelenni, vállalását határidő
megjelölésével megtenni és a javítást a vállalt határidőre elvégezni és a hiba
kijavítását a bejelentéstől számított 10 napon belül megkezdeni;
&#61607; az elvégzett javításról kiadott üzemeltetői igazolást a Megrendelőnek
átadni.
- Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére
- Megrendelő illetve az Üzemeltető igénye szerint- nem szünteti meg, megfelelő
időben nem javítja ki, a Megrendelő jogosult azt Vállalkozó költségére más
kivitelezővel elvégeztetni. Ezen javítási, pótlási költséget Vállalkozó utólag nem
vitathatja.
A következő irányadó:
- Vállalkozó - az általa kivitelezett munkarészekre (a Ptk.248. §- a alapján) a
vonatkozó hatályos jogszabályokban és egyéb szabályozásokban előírt teljes
körű jótállási és szavatossági feltételeket, kötelezettségeket vállalja. A jótállás
időtartama sikeres műszaki átadás- átvétel (adott megrendeléshez kötötten
számított) lezárásától számított ............hónap (ajánlattevői vállalásnak megfelelően),
minimum 12 hónap. A jótállási határidő lejárta után a szavatossági kötelezettség
érvényes. A jótállási és szavatossági idő- a javított rész vonatkozásában- a kijavítás
időpontjától újra kezdődik.
Vállalkozó a jogszabályban előírt kötelező alkalmassági időtartamra vállal
szavatosságot.
- Jótállási (szavatossági) hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles:
&#61607; üzemelést gátló hiba esetén a bejelentést követő 24 órán belül a hiba
helyszíni felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalását írásban közölni és a javítást 48
órán belül elvégezni;
&#61607; üzemelést nem gátló hiba esetén, 3 napon belül kitűzött helyszíni
bejáráson - nyilatkozattételre jogosult képviselővel- megjelenni, vállalását határidő
megjelölésével megtenni és a javítást a vállalt határidőre elvégezni és a hiba
kijavítását a bejelentéstől számított 10 napon belül megkezdeni;
&#61607; az elvégzett javításról kiadott üzemeltetői igazolást a Megrendelőnek
átadni.
- Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére
- Megrendelő illetve az Üzemeltető igénye szerint- nem szünteti meg, megfelelő
időben nem javítja ki, a Megrendelő jogosult azt Vállalkozó költségére más
kivitelezővel elvégeztetni. Ezen javítási, pótlási költséget Vállalkozó utólag nem
vitathatja.
A jótállási kötelezettség biztosítására a Vállalkozó köteles a nettó keretösszeg
3%-nak megfelelő összegű biztosítékot nyújtani a jelen szerződés utolsó
számlájának (végszámla) benyújtásával egyidőben. A biztosíték a jótállási idő alatt
részletekben is igénybe vehető és a Kbt. 53.§ (6) a) szerint teljesíthető Vállalkozó
választása szerint.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
------------------------------- [A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány
használható] -------------------------IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)

IV.3.1) Dátumok változása
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
------------------------------- [A IV.3.1) szakaszból szükség szerint több példány
használható] -------------------------IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának dátuma
IV.5.1)
A feladás dátuma: 2010/07/08 (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

