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Hi los Kiizbesze T ndcsad6. Beruhfzis Lebon lit6

Stabil X.ft.

4030 Debrecen
Igr ic u. t2.

A ,rHa :l jiiv6r6l akarsz gondoskodni vess magot 6s gondozd"- Ilajdriszoboszl6 Vdrosi Biilcs6de

fejleszt6se (EAOP-4.1.3t8-2f-2010-0008) tSrgyt 6ltalSnos egyszerii kozbeszerzesi elj6r6son Onok is
r6szt vesiznek.

Ezfiton t5jdkoztatjuk Onoket. hogy Aj6nlatkdr6 az eredmdnyhirdletds idopontj6t a Kbt.94.$ (2)
bekezd6se alapj6n elhalasztja az ajinlatok 6rt6kel6sdnel: elhriz6d6sa miatt.

Az eredmdnyhirdetds id6pontja: 2011. m6jus 24. 1000 6ra.
A szerz6d6skot6s tervezett idopontj a : 20 1 1 . j irnius 06.

Az aj6nlatok elbir6l6sa soriin megAllapitottuk, hogy nem egydrtelmii kijelentdst tartalnaznak, ezdrl a

Kbt. 85. $. (1) bekezddse alapjfn kdrjiik nyilatkozatukaLt, valamint az ajfnlatokban tal6lhat6 sziimit6si
hibSt a 1Kbt. 84.S alapj6n javitottuk az alSbbiak szerint:

Stabil trift.:
- A konyha fehijit6sdnak idopontja nem dertil ki egydrtehniien az ajhnlatukb6l. Kdrjiik

egydrtelmri nyilatkozatukat az aj6nlatt6teli dokumentlLci6 1.4. pontj6ban eloirtaknak
rnegf'eleloen.

- A kolts6gvet6s feliilvizsg6lata sor6n meg6llapitottuk, hogy a kieg6szit6 t5j6koztat6s sor6n
Aj6nlattevok rdszdre megkiildott viz-csatorna ivazatlan koltsdgvetds 52. tetelet ( Berendez6si
t6rgyak szerelvdnyeinek felszereldse, egykaros k6dtolto csaptelep sirgarezbol, kr6mozott

kivitelben MOFEM-Eco Trend kdzizuhannyal, forgathat6 fali zuhany'tart6val) koltsdgvetdsilk
nem tartalmazza. A Kbt. 70.$ (2) bekezd6s6re tett rTyilatkozatukban foglaltakra figyelenrnel

kdrjiik nyilatkozatukat arra vonatkoz6an, hogy ajftnlati 6ruk tartahnazza-e ezen t6telt.
- A nyomtatott fonn6ban benyrijtott ajiinlatuk 168. oldal6n a koltsdgvet6sek t6telsz6ma 19. t6tel

sorsz6mmal kezdodik. Az elektronikus form6ban beaclott koltsdgvet6s 1. sorsz6:mmal

kezd6dik. K6rjiik ahi|nyzo lap potl6sat.

..Karalrter 95" Kft.:
- A konyha fehijit6sSnak id6pontja nem derilil ki egy6rtelmrien az ajfnlatukb6l. K6riiik

egydrtelmii nyilatkozatukat az ajanlatdteli dokumentrlci6 1.4. pontjdban eloiftaknak

ruresfeleloen.

Alapitva: 1959

Beruh{z{s szerv ez6, Kiizbeszerz6si
6s M6rniiki Tanrlcsadri Kft.

Nyiregyhiza, Hunyadi u. 78/a
T el: 421 433-7 22, 42,t 508-880
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- l\ koltsdgvetdsiik feliilvizsg6lata sor6n meg6llapitottuk, hogy a Tizielzo rendszer I 1. tdtel (

aj6nlat 195. oldal6n) szifunszaki hib6t tartahnaz, amijavit6srra keriilt 6s ennek kovetkeztdben

az ajftnlati ftruk az al6bbiak szerint v6ltozott:
.,\j6nlati 5r eredetileg: nett6 98.61 6.955,-Ft
r\jinlati 6r a javitist kiivet6en, helyesen: nettt6 98.630.43,3,- Ft

Erdei-Gener:il Kft.:
- r\ konyha felirjft6s6nak idopontja nem deriil ki egy6rtelmrien az ajinlatukb6l. Kdrjtik

egydrtelmii nyilatkozatukat az aj6nlatt6teli dokument6r:i6 1.4. pontj6ban eloirtaknak
megfeleloen.

- ,{ koltsdgvet6stik feliilvizsg6lata sor6n rnegiillapitottuk, hogy tobb helyen sz6rnitSsi hib6t

tlarlaltnaz, melyet javitottuk ds ennek kovetkezt6ben aj6nlati 'aruk az al6bbiak szerint alakult:

Aj6nlati 6r eredetileg: nett6 | 02.61 5 .3 66,- Ft
Ajfnlati 6r a javitist kiivet6en, helyesen: nett6 101.70 4-142'- Ft.

DH-Szerwiz l(ft.:
- .A konyha fehijit6s6nak idopontja nem deriil ki egy6rt,llmiien az ajhnlatukb6l. Kdrjiik

egy6rtelmti nyilatkozatukat az ajfnlattdteli dokumentAci6 I.4. pontj6ban eloirtaknak

megfeleloen.
- Aj6nlatukba becsatolt mriszaki egyen6rtdkris6get igazol6 dokurnentumokb6l nem deriil ki

egydrtelmrien, hogy rnely t6telek egyen6rt6kiis6gdt kfv6nj6k igazolni. Kdrjiik egy6rtehnti

nyilatkozatukat becsatolni.
- A k6ltsdgvetdsiik feltilvizsg6lata sor6n meg6llapitottuk, hoglr sziimit6si hib6t tartahnaz, melyet

javitottuk 6s ennek kovetkezt6ben aj6nlati 6rukaz alSbbiak szerint alakult:

Aj6nlati 6r eredetileg: nett6 89 .137 .'7 7 9,- Ft
Ajinlati 6r a javitist kiivet6en, helyesen: nettt6 88.792 -42t'3'-Ft'

Kdriiik 1z aiinlaltevoket, hogy aj6nlatukkal kapcsolatosan az elozoekben kozolt nyilatkozatokat 2011.

mdjus tt6-6n 1600 oriig a NYIRBER KFT. iktat6j6ba juttassrlk el faxon (421433-719) illetve e-mailen

(nr'lrber@grnail.com), majd post6n (4400 Nyire gyhhza., Hunyadi u. 781a.). A fenti hat5rido elott faxon

illetve e-mailen be6rkezo nyilatkozatt6telt tekintjtik teljesitettnek. Post6n kdsobbi idopontban is

be6rkezhetnek a faxon ds e-mailben megkiildott dokum'entumok.
Amenn.yiben AjSnlattevok nyilatkozatteteli kotelezetts6giiknek nem tesznek eleget a meghat6rozott

idopontra, irgy aj6nlatuk drv6n1.telen, az eljfris tov6bbi szakaszSban neln vesznek r6szt.

Kapi6k:
1. Cimzett
2. DRYVIT PROFI 8T.4033 Debrecen, Komiives u. 36.

3. D&D Builder Kft. 4026 Debrecen, Bethlen G. u. 6-8. E 6p.U9.
4. .,Karakter 95" Kft.4400 Nyiregyhdza, Tulip6n koz4.
5. DH-SZERVIZKft.4028 Debrecen, Ttiz6r u. 4.
6. Erdei-Gener6l Kft.4130 Derecske, Lehel u. 10.

1. Haiduszoboszl6 Vdros 0nkorm6nyzata 4200 Hajdfszoboszl6, Hosok tere 1.

ft) trutta.

Nyiregyh6za, 201 1. majus 13.
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