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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS  

EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSA 

 

Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 27. (Az ajánlatok benyújtásának módja, és formai előírások) 

1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

A Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján az ajánlatot 1 példányban papír alapon (1 eredeti) 

továbbá a teljes ajánlatot 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül 

olvasható, de nem módosítható formában (pl. pdf.) egyetlen dokumentumba beszkennelve, 

CD-n vagy DVD-n) valamint az árazott költségvetést XLS formátumban is be kell 

nyújtani közvetlenül vagy postai úton. Az elektronikus példányt a papíralapú végleges, aláírt 

ajánlatról kell elkészíteni. az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír 

alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe.  

 

Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek 

szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa 

benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával.  

 

Az ajánlatot zárt, sértetlen borítékban (csomagolásban) kell elhelyezni. Az ajánlatokat 

személyesen benyújtani munkanapokon 8:00- 16:00 óra között, az ajánlattételi határidő 

napján 8:00-15:00 óra között lehet.  

 

2. A közbeszerzési dokumentumok II. kötet (Ajánlott igazolás és nyilatkozatminták)                       

16. melléklete („Igazolás a dokumentáció átvételéről”) a mellékletben foglaltak szerint 

módosul. 

 

3.) A közbeszerzési dokumentumok III. kötet (Közbeszerzési Műszaki leírás) árazatlan 

költségvetése, műszaki terve a mellékletben foglaltak szerint módosul illetőleg egészül ki. 

 

 

neve: Újfehértó Város Önkormányzata 

címe: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. 

képviselője: Nagy Sándor polgármester 

telefon: 06-42-290-000 

telefax: 06-42-290-003 

e-mail: polgarmester@ujfeherto.hu 

mailto:polgarmester@ujfeherto.hu
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4. Dátumok módosítása: 

 

Az ajánlattételi felhívás alábbi pontjai a következők szerint módosulnak: 

15.) Ajánlattételi határidő 

Dátum: 2017/12/21 (év/hó/nap)   Időpont: 15 óra 00 perc 

 

18.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje 

Dátum: 2017/12/21 (év/hó/nap)   Időpont: 15 óra 00 perc 

 

Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata 

4244 Újfehértó, Szent István u. 10.  

 

5. 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 az egyéb közbeszerzési 

dokumentumok módosításáról egyidejűleg a jelen dokumentum megküldésével tájékoztatja. 

 

6.) A módosított ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. 12. 19. 

 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) 

MvM rendelet 6. § (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve a módosítást 

ellenjegyzem.                                                                                                       
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16. számú melléklet 

 

Dokumentáció átvételi elismervény 

 

 (a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul ajánlatkérő részére megküldendő 

és az ajánlat részeként csatolandó!) 

 

 

Alulírott ________________________ (képviselő neve) mint a(z) 

_______________________________ (cég elnevezése) 

__________________________________ (cég adószáma) cégjegyzésre jogosult 

képviselője a(z) Újfehértó Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által az „Újfehértó-

belvízelöntési gócpontok csapadékvíz elvezetése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban 

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy az általam képviselt alábbi gazdasági szereplő az Ajánlatkérő által korlátlanul, teljes 

körűen és térítésmentesen hozzáférhetővé tett közbeszerzési dokumentumokat és 

módosított közbeszerzési dokumentumokat letöltöttem, azok olvashatóságát ezúton 

igazolom. 

 

A gazdasági szereplő adatai: 

 

Neve:  

Kapcsolattartó személy neve  

Címe:  

Telefonszáma:  

Telefaxszáma:  

E-mail címe:  

 

Kitöltve és aláírva meg kell küldeni a dr.egyed.adrienn@gmail.com e-mail címre 

legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig, továbbá az ajánlatkérő részére az 

Ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolni szükséges! 

 

 

Kelt: …………………………., 2017.  év ………..…….. hó ….. nap 

                  

                                                …………………………………………              

                                                                                                      cégszerű aláírás 
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