
11. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier,
L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:
http://simap.eu.int
: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ
az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását
eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg
kitűzött határidők módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Postai cím: Hősök tere 1.
Város/Község: Hajdúszoboszló
Postai irányítószám: 4200
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési- és Kommunális
Iroda
Címzett: Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök
Telefon: 06-52-557-300
E-mail: szilagyine.pal.gyongyi@hajduszob.hu
Fax: 06-52-557-301
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduszoboszlo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes
ágazatok”)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Vállalkozási szerződés KEOP 1.2.0 program által finanszírozott szennyvíztisztító
telep működés alatt történő fejlesztésére és a kapcsolódó csatornahálózat
kiépítésére.
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep működés alatt történő fejlesztésére és
csatornahálózat kiépítésére.
Szennyvíztisztító telep működés alatt történő fejlesztése és a kapcsolódó
csatornahálózat kiépítése:
- Házi bekötések száma 1639 db



- Gravitációs gerinccsatorna D 200 17922 fm
- Gravitációs gerinccsatorna D 160 1503 fm
- Házi bekötővezeték D 160 14485 fm
- Szivattyúcsere meglévő átemelőkben 6 db, 50 l/s kapacitás
- Átemelő nyomóvezeték 125 fm
- Körzeti szennyvízátemelő beépített 2 db szivattyúval 2x8 l/s kapacitás
- Gépi rács 20 l/s kapacitás
- Szennyvízszivattyú 4 db 4x 50 l/s kapacitás
- Aerob reaktor 500 m3/nap kapacitás
- Utóülepítő 50 l/s kapacitás
- Elzáró szerelvény 6 db
a dokumentációban meghatározottak szerint.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő
információnak megfelelően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
További
tárgyak:

45232420-2
71322000-1

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően)
xNyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben
szereplő információnak megfelelően, adott esetben)
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény
esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP
OJS eSender
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 229 - 328741 2009/11/27 (nap/hó/év)
IV.2.4)
Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2009/11/25 (nap/hó/év)
 
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki
annyi kockát, amennyire szükség van)
Befejezetlen eljárás
Javítás x



További információ
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
A közbeszerzési eljárást megszüntették.
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Nem került sor szerződés odaítélésére.
Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó,
illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig
hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1)
Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása x
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak
Mindkettő
VI.3.2)
Az eredeti hirdetményben x
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
Mindkettőben
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
A szöveg módosítandó része:
A következő helyett:
Helyesen:
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
A módosítandó adatok:
IV.3.3.)
IV.3.4.)
IV.3.8.)
A következő helyett:
2010/01/18 (nap/hó/év )
11 : 00 (időpont )
Helyesen:
2010/01/22 (nap/hó/év )
11 : 00 (időpont )
A módosítandó adatok:
A következő helyett:
(nap/hó/év )
: (időpont )
Helyesen:
(nap/hó/év )
: (időpont )
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)
A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:



Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:
VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása a Kbt. 75. §-a alapján történtik. A
hosszabbítás indoka: az ajánlattevők által feltett kérdések - műszaki komplexitás
okán történő - megválaszolása több napot igényel ajánlatkérő részéről.
--------------------(A VI. szakaszból szükség szerint több példány használható)
--------------------
VI.5)
A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2010/01/13 (nap/hó/év )


