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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Módosítás/helyesbítés/visszavonás
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IV.2.6Szakasz száma:

2020.05.11 10:00Helyesen:

2020.05.06 08:30A következő helyett:

Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátumA módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:

IV.2.2Szakasz száma:

V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

V.1.1) A módosítás oka

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

(KÉ-szám/évszám)76

(KÉ-szám/évszám)06763/2020

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel

IV.1) Adminisztratív információk

IV. szakasz: Eljárás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45210000-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben II.
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Építési beruházás

Bugyi Nagyközség Önkormányzata új, három foglalkoztatós bölcsődét kíván kialakítani, öltözőkkel és fürösztőkkel és a hozzátartozó 
parkolóval, kerttel és udvarral. épületnek tartalmazni kell babakocsi tárolót, öltözőt, mosdókat, fűtési helyiségeket, egy irodát és egy 
raktárt is. A tervdokumentáció szerinti tervezett nettó hasznos alapterület: 495,41 m2 A korábban már lefolytatott egy eredményes 
közbeszerzési eljárás során a nyertes kivitelező az építési munkák 23 %-os készültségi fokánál levonult. A 23%-os igazolt teljesítés 
során a műszaki dokumentáció alapján alábbi építési munkák már elkészültek: • geodéziai kitűzések • sávalap • aljzat betonozás • 
vasbeton tartó pillérek és falak • vasbeton födém szerkezet • vasbeton koszorú • vizes és elektromos áttörések, lefolyó csövek 
elhelyezése • válaszfalak építése ( 20 % ) • Talajnedvesség elleni szigetelés A műszaki dokumentáció költségvetési kiírása már az 
alábbi fennmaradó kivitelezési munkákat tartalmazza: • A tervdokumentáció szerint a bölcsőde épület tervezett 495,41 m2 nettó 
hasznos alapterület épület a teljesített munkákon kívüli építészeti, teljes elektromos, gépészeti, gyengeáramú kivitelezését, és teljes 
konyhatechnológia beszerzését. • A kivitelezéshez tartozik továbbá az alábbi külső munkák kivitelezése: - Kert és játszótér terület(
kertterv szerint): 1955 m2 - Gazdasági udvar: 280 m2 - Külső parkoló: 112 m2 A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes 
információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Ajánlati/részvételi 
felhívás 

hirdetmény feladása

Korrigendum/
Helyesbítés 

hirdetmény feladása

Megjelent 2020.04.22 2020.04.22 Egresi Márton Feladott verzió
Közzétett verzió

Megjelent 2020.05.05 2020.05.04 Egresi Márton Feladott verzió
Közzétett verzió

Visszavont 2020.04.21 Egresi Márton Feladott verzió

(A rendszer automatikusan tölti)2020.04.19

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a költségvetési kiírás főösszesítőjén az „Építész-statikai” munkák összesítő sorával 
kiegészítette a költségvetési táblát. Egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról

2020.05.11 12:00Helyesen:

2020.05.06 10:30A következő helyett:

Dátum, helyi idő:A módosítandó szöveg helye:

Rész száma, elnevezése:




