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Felhívás 2. sz. módosítása (DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem
Sporttudományi Oktatóközpont generál kivitelezése)

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/22

Beszerzés tárgya:
Egyösszegű átalányáras kivitelezői szerződés a
Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont
generál-kivitelezésére. (DEGF-179/2015.).

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról,
módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2015.02.23.
Iktatószám: 2876/2015
CPV Kód: 45212200-8
Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2015.02.20.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY
RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

I. szakasz: ajánlatkérő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

Hivatalos név: Debreceni Egyetem

Postai cím: Egyetem tér 1.

Város/Község: Debrecen

Postai irányítószám: 4032

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Jogi és
Közbeszerzési Főosztály (4028 Debrecen, Kassai út 26., Gazdasági Főigazgatóság fszt. 4. iroda)

Címzett: Hamvasné Homonnai Emese osztályvezető

Telefon: +36 52512700-72173

E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu

Fax: +36 52512700-77275

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu

A felhasználói oldal internetcíme (URL): www.gf.unideb.hu
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További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)

DEGF-179/2015.: A Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont generál-kivitelezése.

II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

Egyösszegű átalányáras kivitelezői szerződés a Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpont
generál-kivitelezésére. (DEGF-179/2015.).

II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval
egyezően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Adminisztratív információk

III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő
információval egyezően)

DEGF-179/2015.

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 hirdetmény:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1616 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2015/01/30 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/01/30 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2015/02/20 (év/hó/nap )

(eljárást megindító hirdetmény esetén)

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2242 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2015/02/06 (év/hó/nap )

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/02/11 (év/hó/nap )

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2015/02/25 (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)

-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------
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III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő
meghosszabbításra? nem

(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:

Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)

 Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.

 Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A hirdetmény 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 következő helyett

Dátum: 2015/02/25 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2015/03/02 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.4)

A következő helyett

Dátum: 2015/02/25 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

A következő időpont irányadó

Dátum: 2015/03/02 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben

IV.3.8)

A következő helyett

Dátum: 2015/02/25 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

A következő időpont irányadó
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Dátum: 2015/03/02 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P2) alkalmassági feltétel

A következő helyett:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
P2) az ajánlattételi felhívás feladását (a felhívás V.5. pontjában szereplő időpontot) megelőző
utolsó lezárt üzleti évben összesen:
P2.1) az elért teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (HUF-ban) nem éri
el a nettó 1.300 millió HUF értéket.
P2.2) ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési
tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (HUF-ban)
nem éri el a nettó 990 millió HUF értéket.

A következő irányadó:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
P2) az ajánlattételi felhívás feladását (a felhívás V.5. pontjában szereplő időpontot) megelőző
utolsó üzleti évben összesen:
P2.1) az elért teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (HUF-ban) nem éri
el a nettó 1.300 millió HUF értéket.
P2.2) ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési
tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (HUF-ban)
nem éri el a nettó 990 millió HUF értéket.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: P2) alkalmasssági feltétel igazolási módja

A következő helyett:

A P2) alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a Kr. 14. § (1) c) pontja szerint a
felhívás feladását (a felhívás V.5. pontjában szereplő időpontot) megelőző utolsó lezárt üzleti
évben elért teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről és ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységéből) származó
- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat benyújtásával
igazolja, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P2) alkalmassági feltételre vonatkozóan a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásra
támaszkodás esetén a Kbt. 55. § (6) c) pontja alapján kerülhet sor.
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A következő irányadó:

A P2) alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a Kr. 14. § (1) c) pontja szerint a
felhívás feladását (a felhívás V.5. pontjában szereplő időpontot) megelőző utolsó üzleti évben
elért teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről és ugyanezen időszakban
a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységéből) származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat benyújtásával igazolja, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P2) alkalmassági feltételre vonatkozóan a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásra
támaszkodás esetén a Kbt. 55. § (6) c) pontja alapján kerülhet sor.

és/vagy

Magyarázó megjegyzés (adott esetben):

---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható]
--------------------------

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: igen

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb
terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):

Ajánlatkérő módosítja az Ajánlati Dokumentáció alábbi pontjait:
II.: Részletes ajánlati feltételek
III.: Iratjegyzék
IV.: Vállalkozási szerződés tervezete
VI.: Műszaki dokumentáció

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott
esetben):

Ajánlatkérő a módosításokkal egybeszerkesztett ajánlati dokumentáció szöveges részét minden
érdeklődő gazdasági szereplőnek e-mailen megküldi, a módosított műszaki dokumentációt pedig
internetről letölthető formában elérhetővé teszi.

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):

Dátum: 2015/03/02 (év/hó/nap)

Időpont: 11 : 00

IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi 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: :

IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
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IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/02/20 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
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