TÁJÉKOZTATÁS
az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról
Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők!
A Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.), mint ajánlatkérő
„TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001 pályázat keretén belül „Belvárosi terek

komplex megújítása” projekten belül magasépítési tevékenységek”
1. rész: „Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár felújítása
2. rész: „Volt Helyőrségi Klub felújítása
3. rész: „Lenkey ház felújítása”

tárgyban Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást
indított a Közbeszerzési Értesítő 2017/207. számában, KÉ 16798/2017. számon
megjelent Ajánlattételi felhívásával 2017. november 16. napján.
A tárgyi közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérések érkezetek, melyekre
Ajánlatkérő a válaszait nem tudja a megfelelő időben megadni, erre tekintettel Ajánlatkérő
az eredeti ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján
meghosszabbítja.

A fentiekre figyelemmel az új ajánlattételi határidő tervezetten:
2017. december 08. 10:00 óra
Az ajánlatok benyújtásának helye változatlanul az Ész-Ker Zrt. miskolci irodája (3525
Miskolc, Kazinczy u. 6. 2/2; kapucsengőn közbeszerzés).
Az ajánlattételi határidő módosításáról hirdetmény módosítás kerül feladásra, melynek
megjelenési időpontja esetlegesen befolyásolhatja még az ajánlatok benyújtási határidejét.
Ajánlatkérő a módosításokat tartalmazó ajánlati felhívást és dokumentációt a felhívás
megjelenését követően azon szervezetek rendelkezésére bocsátja, akik a korábbi ajánlati
dokumentációt kikérték.
Jelen tájékoztatást lebonyolító szervezet valamennyi érdekelt gazdasági szervezetnek
megküldte.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.
Miskolc, 2017. november 28.
Tisztelettel,

Kocsis
Szilvia

………………..………………..
dr. Kisely Alexandra
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
Ész-Ker Zrt.
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(KÉRJÜK CSAK EZT AZ O LDALT VISSZAKÜLDENI! )
VISSZAIGAZOLÁS
Alulírott ……………………….., a(z) …………………………………………………….. ajánlattevő
nevében eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom, a Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.), mint ajánlatkérő “TOP-6.3.2-15-EG1-

2016-00001 pályázat keretén belül „Belvárosi terek komplex megújítása”
projekten belül magasépítési tevékenységek”
1. rész: „Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár felújítása
2. rész: „Volt Helyőrségi Klub felújítása
3. rész: „Lenkey ház felújítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az ezzel az oldallal együtt összesen kettő (2) számozott
oldalból álló „Tájékoztatás az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról” tárgyú üzenetet
megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.
……………….., 2017. .......................
…………………………….
ajánlattevő
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