AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSA
Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:
neve: Hajdúdorogi Metropolitai Egyház
címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.
képviselője: Kocsis Fülöp érsek metropolita
telefon: +52 872 855
telefax: +52 872 855
e-mail: fomernok@hd.gorogkatolikus.hu
Az ajánlatkérő nevében eljáró:
Dr. Egyed Adrienn Noémi felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszáma:00117
címe: 4400 Nyíregyháza, Közép u. 28. 1/7.
mobil: 20 421 1511
e-mail: dr.egyed.adrienn@gmail.com
1.) Az ajánlattételi felhívás 7. pontja (Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei) az alábbiak
szerint módosul:
Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés finanszírozása KEHOP-5.2.3-16-2016-00055
támogatásból történik.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és kifizetés pénzneme forint (HUF).
Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (7) bek. alapján lehetőséget biztosít a szerződésben foglalt teljes nettó
ellenszolgáltatás értéke 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételére. Az előleg kifizetése –
erre vonatkozó igény esetén – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint történik. Az előleg elszámolására a
végszámlában kerül sor.
Nyertes ajánlattevő az esetlegesen igényelt előlegen túl, 3 db részszámla és 1 db végszámla kiállítására
jogosult az alábbiak szerint: a részszámla 25, 50 és 75 %-os készültségnél, a végszámla pedig a sikeres
műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése után, a teljesítés igazolását követően nyújtható be.
A számlák kifizetése utófinanszírozással történik, a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései alapján,
illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, vagy amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez
alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. §-ában foglaltak alapján – az ajánlattevő részéről a mindenkor hatályos
jogszabályoknak megfelelően kiállított és benyújtott és az ajánlatkérő nevében a teljesítésigazolás
kiadására jogosult személy által szakmailag leigazolt végszámla ellenében – a szerződésszerű
teljesítést követően a számla kiállításának keltétől számított 30 napon belül.
A kifizetésre alkalmazandó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.).
A kifizetéssel kapcsolatos részletes előírásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
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A módosítás indoka:
Az ajánlattételi felhívásban –tévesen- az szerepel, hogy az elő1eg az első részszámlából kerül
levonásra, míg a vállalkozási szerződésben az elő1eg a végszámlából kerül levonásra. Ezt az
ellentmondást kívánja ajánlatkérő orvosolni azzal, hogy a felhívásban javításra kerül az előleg
elszámolásnak módja.
2.) Az ajánlattételi felhívás 14. pontja (A dokumentáció beszerzésének feltételei) első bekezdése
az alábbiak szerint módosul:
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése alapján készíti el a felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumokat (közbeszerzési dokumentáció). A közbeszerzési dokumentumokat teljes
terjedelmében elektronikus úton elérheti térítésmentesen valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági
szereplő a http://hd.gorogkatolikus.hu/adattár/beruházások weboldalon. A közbeszerzési
dokumentumok elektronikus elérésének határideje megegyezik az ajánlattételi határidő időpontjával.
A módosítás indoka: Pontosítás
3.) A közbeszerzési dokumentumok IV. kötet (Közbeszerzési műszaki leírás) a kiegészítő
tájékoztatásban foglaltak szerint módosul.
A módosítás indoka:
A kiegészítő tájékoztatás keretében az ellentmondások feloldása végett, a nyílászárók esetében
módosított konszignáció került kiadásra, függetlenül attól, hogy az lényegi tervmódosítást nem
tartalmaz.
3.) Dátumok módosítása:
Az ajánlattételi felhívás alábbi pontjai a következők szerint módosulnak:
15.) Ajánlattételi határidő
Dátum: 2017/05/26 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra 00 perc
18.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje
Dátum: 2017/05/26 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra 00 perc
Helyszín:

Hajdúdorogi Metropolitai Egyház, Építésügyi Iroda
4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

4.) Egyebek:
a) Az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok jelen módosított rendelkezésein kívül az
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok egyéb részei változatlanok maradnak.
b) Az ajánlatkérő az ajánlattételre felkért ajánlattevőket a felhívás és a dokumentumok módosításáról
egyidejűleg a jelen dokumentum megküldésével tájékoztatja.
5.) A módosított ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. 05. 22.
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (6)
bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve a módosítást ellenjegyzem.

2. oldal, összesen: 2

