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Magyarország-Dombóvár: Egyéb energiaforrás és annak szolgáltatása

2017/S 152-315489

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 130-266001)

I. szakasz: Ajánlatkérő

II. szakasz: Tárgy

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VII. szakasz: Változások

I.1) Név és címek

Dombóvári Szent Lukács Kórház 
AK16307 
Kórház utca 39–41. 
Dombóvár 
7200 
Magyarország 
Kapcsolattartó személy: Jánosiné Miklóssy Orsolya 
Telefon: +36 74564079 
E-mail: kozbeszerzes.szlkorhaz@gmail.com 
Fax: +36 74564014 
NUTS-kód: HU233
Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szlkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szlkorhaz.hu

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:

Hőenergia-szolg beszerzése, szolg-i szerz keretében az üzembiztonság és az
energiahatékonyság megteremtése céljából végzett fűtéskorszerűsítéssel,
üzemeltetéssel, karbantartással és hibaelhárítással.

II.1.2) Fő CPV-kód

65400000
II.1.3) A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:

Hőenergia-szolgáltatás beszerzése, szolgáltatási szerződés keretében az
üzembiztonság és az energiahatékonyság megteremtése céljából végzett
fűtéskorszerűsítéssel, üzemeltetéssel, karbantartással és hibaelhárítással.
Az üzembiztonság megteremtését szolgáló energiahatékonyság alapú hőenergia
szolgáltatási, üzemeltetési, karbantartási és hibaelhárítási szerződés.

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

08/08/2017
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 130-266001

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266001-2017:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes.szlkorhaz@gmail.com?subject=TED
http://www.szlkorhaz.hu/
http://www.szlkorhaz.hu/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266001-2017:TEXT:HU:HTML


2017. 08. 10. Szolgáltatások - 315489-2017 - TED Tenders Electronic Daily

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315489-2017:TEXT:HU:HTML&src=0 2/3

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának
határideje
A következő helyett:
Dátum: 11/08/2017
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 06/09/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.3
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott
jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
A következő helyett:
Dátum: 12/09/2017
Helyesen:
Dátum: 12/10/2017
Szakasz száma: IV.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1) A r.jel-ek felbontása: 11.8.2017. 10:00 óra, hely: PRV Dunántúl Kft. 7622 Pécs,
Jogász u. 6. II. em. 5. A r.jel-ek felbontása a Kbt. 68.§(3) szerinti személyek. Bontás
Kbt. 68.§.
14) Ár szempont: 1. Éves nettó hőenergia-költség HUF/év mennyiségi egységben.
Súlyszám 40; 2. Üzemeltetési és korszerűsítési díj (kazánházi, üzemeltetés,
karbantartás, hibaelhárítás és korszerűsítés díja összesen) mértéke nettó HUF/év
mennyiségi egységben. Súlyszám 20. Adható pontszám: 0-10 pont. Módszer: ford. és
egyenes arányosítás. Kbt. 73. § (6) bekezdés c): AK a benyújtott ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné fogja nyilvánítani, amennyiben az ajánlatban nettó üzemeltetési
és korszerűsítési díjak összegének mértéke a nettó 19 900 000,-Ft/év összesen díjat
több mint 20 %-kal meghaladja, továbbá a Kbt. 77. § (1) bek: AK a benyújtott
ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fogja nyilvánítani, amennyiben a teljesítésbe
bevonni kívánt 1 fő szakember kazángépészként szerzett szakmai tapasztalata nem
éri el a legalább 36 hónapos időtartamot.
Helyesen:
1) A r.jel-ek felbontása: 6.9.2017. 10:00 óra, hely: PRV Dunántúl Kft. 7622 Pécs,
Jogász u. 6. II. em. 5. A r.jel-ek felbontása a Kbt. 68.§(3) szerinti személyek. Bontás
Kbt. 68.§.
14) Ár szempont: 1. Éves nettó hőenergia-költség HUF/év mennyiségi egységben.
Súlyszám 40; 2. Üzemeltetési és korszerűsítési díj (kazánházi, üzemeltetés,
karbantartás, hibaelhárítás és korszerűsítés díja összesen) mértéke nettó HUF/év
mennyiségi egységben. Súlyszám 20. Adható pontszám: 0-10 pont. Módszer: ford. és
egyenes arányosítás. Kbt. 73. § (6) bekezdés c): AK a benyújtott ajánlatot a bírálat
során érvénytelenné fogja nyilvánítani, amennyiben az ajánlatban nettó üzemeltetési
és korszerűsítési díjak összegének mértéke a nettó 19 900 000 HUF/év összesen
díjat több mint 20 %-kal meghaladja, továbbá a Kbt. 77. § (1) bek: AK a benyújtott
ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fogja nyilvánítani, amennyiben a teljesítésbe
bevonni kívánt 1 fő szakember kazángépészként szerzett szakmai tapasztalata nem
éri el a legalább 36 hónapos időtartamot.
Ajánlatkérő a szakember esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem
legkedvezőbb szintjét 120 hónapban határozza meg, amelyre és az annál kedvezőbb
vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

VII.2) További információk:

Tekintettel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást, nem tudja az előírt határidőben [56.
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Tekintettel arra, hogy a kiegészítő tájékoztatást, nem tudja az előírt határidőben [56.
§ (2) bekezdés] teljesíteni, valamint a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszok és az
előzetes vitarendezési kérelem alapján a Részvételi felhívás és a kapcsolódó
Közbeszerzési Dokumentum (II/2. Fejezet Útmutató Az Ajánlattételhez 11. pontja és
a szerződéstervezet 6.1.1. pontja) módosul, Ajánlatkérő a részvételi határidőt
meghosszabbítja.


