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Tárgy: előzetes tájékoztatás ajánlattételi határidő 
meghosszabbításáról 

 

 

Tisztelt Érdekelt Gazdasági Szereplők! 

 

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati 
Társulás (2030 Érd, Alsó utca 1.), mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Rész szerinti, uniós értékhatárt elérő 
értékű keretmegállapodás útján megvalósított (Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont 
alkalmazásával) nyílt közbeszerzési eljárás megindítására az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, a TED-en 2016/S 168-301785 számon ajánlati felhívást tett közzé. 

 

A közbeszerzési eljárás elnevezése: 

Keretmegállapodás keretében mélyépítési feladatok ellátása Érd Megyei Jogú 
Város területén 

 

 

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a hivatkozott 
közbeszerzési eljárással kapcsolatban Ajánlatkérőhöz beérkezett kiegészítő tájékoztatás 
kérésre Ajánlatkérő nem tudja a tájékoztatást a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti 
határidőben - az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal - megadni. 

A Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő ilyen esetben köteles 
meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt. 

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a mai napon – 
a Kbt. 55. § (1) bekezdésében előírtakkal összhangban – a TED-en történő közzététel 
céljából hirdetményt (korrigendum) adott fel az ajánlattételi határidő meghosszabbítása 
érdekében. 

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdésében előírtakkal összhangban a korrigendum 
közzétételével egyidejűleg tájékoztatni fogja azokat a gazdasági szereplőket, akik az 
eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. 

 

Ajánlatkérő ezúton előzetesen az ajánlati felhívás alábbi módosításról tájékoztatja az 
érdekelt gazdasági szereplőket: 
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A módosítandó adatok: A következő helyett: Helyesen: 

IV.2.2) Ajánlatok vagy 
részvételi kérelmek 

benyújtásának határideje 

Dátum: 2016/10/17 
(nn/hh/éééé) 

Helyi idő: 11:00 (óó:pp) 

Dátum: 2016/10/24 
(nn/hh/éééé) 

Helyi idő: 14:00 (óó:pp) 

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség 
minimális időtartama 

Az időtartam hónapban: 2 
(az ajánlattételi határidő 

lejártától számítva) 

Az ajánlati kötöttség 
végső dátuma: 

23/12/2016 (nn/hh/éééé) 

IV.2.7) Az ajánlatok 
felbontásának feltételei 

Dátum: 2016/10/17 
(nn/hh/éééé) 

Helyi idő: 11:00 (óó:pp) 

Dátum: 2016/10/24 
(nn/hh/éééé) 

Helyi idő: 14:00 (óó:pp) 

 

 

Jelen ajánlattételi határidő meghosszabbításáról szóló előzetes tájékoztatást Ajánlatkérő 
valamennyi érdekelt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, azonos tartalommal e-mail útján 
megküldte. 

 

Budapest, 2016. október 12. 

 

Tisztelettel: 

 

 ____________________ 

 Szabó József 

 felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 Ész-Ker Kft. 
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(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI !) 

VISSZAIGAZOLÁS  

 

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati 
Társulás 

2030 Érd, Alsó utca 1. 

 

Keretmegállapodás keretében mélyépítési feladatok ellátása Érd Megyei Jogú 
Város területén 

 

 

Alulírott ____________________, a(z) ________________________________________ 
érdekelt gazdasági szereplő nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom, 
hogy a fenti – összesen három (3) számozott oldalból álló – „előzetes tájékoztatás 
ajánlattételi határidő meghosszabbításáról” tárgyú levelet hiánytalanul megkaptam. 

 

____________________, 2016. __________ __. 

 

 ____________________ 

 érdekelt gazdasági szereplő 
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