
MvM. rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító számot, feltéve, hogy ajánlatkérő ilyen azonosító
számmal rendelkezik:

AK05960
b) azt, hogy az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 5. § (4) bekezdés
szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség, illetve jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:

Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

Kbt. Első Rész; 310/2015. (X.28.)Korm.r.
d) az adott közbeszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 19. §-ára:

23051181
e) annak megjelölését, hogy a kérelem az Értesítőben történő javítást kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a
körülményt is:

Kötelező
g) ha a kérelmező a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumok Hatóság általi ellenőrzését
kéri, az erre való utalást és az ellenőrizni kért közbeszerzési dokumentumok megnevezését:

nem
h) a kérelem és a hirdetmény, illetve a közbeszerzési dokumentumok megküldésének napját:

2017.02.10
i) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, akkor annak közlését, hogy a kérelmező kéri, vagy nem kéri a hirdetmény
ellenőrzését:

kéri
j) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy
mentességre jogosult, ennek közlését:

nem

Egyéb közlemény:

Kérelem uniós értékhatár alatti értékű közbeszerzési hirdetmény feladására

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Országos Bírósági Hivatal

Nemzeti azonosítószám:
AK05960

Postai cím:
Szalay utca 16.
Város:
Budapest

NUTS-kód:
HU101

Postai irányítószám:
1055

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartó személy:
Dr. Nagy Zsanett Mária

Telefon:
+36 1 3544218

E-mail:
kozbeszerzes@obh.birosag.hu

Fax:
+36 13730079

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL) www.birosag.hu

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

II.1) Meghatározás
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II.1.1) Elnevezés: A Veszprémi Törvényszék illetékességi területén működő Tapolcai
Járásbíróság és a Tapolcai Járási Ügyészség közös használatában lévő épület teljes
rekonstrukciójának és bővítésének építészeti kialakítása

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 71240000-2

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: A Veszprémi Törvényszék illetékességi területén működő Tapolcai Járásbíróság és
a Tapolcai
Járási Ügyészség közös használatában lévő, 8300 Tapolca, Köztársaság tér 4. sz. alatti, 2926 helyrajzi számú ingatlanon lévő
épület teljes rekonstrukciójának és bővítésének építészeti kialakítása, mely alapján egy bírósági „mintaépület” létrehozása
tervezett.
A mintaépület megvalósításának célja, hogy a bírósági és ügyészségi épületek építésével, átalakításával és felújításával
kapcsolatban meghatározásra került tervezési irányelvek, valamint az alábbiakban hivatkozott mintaprojekt alapelveinek
alkalmazásával, egy a mai kor elvárásainak megfelelő, az épület funkciójából adódóan elvárható, minden igényt kielégítő, jövőbe
mutató, „mintaépület” jöjjön létre. Továbbá valósuljanak meg a modernizált, hatékony, racionalizált munkavégzés, illetve az
átláthatóbb munkaszervezés fizikai feltételei, melynek eredményeképpen egy újszerű bírósági és ügyészségi működési metódus,
illetve minta jöhet létre.
A tervpályázat célja
A kiíró a tervpályázatra érkező tervezői javaslatok alapján kívánja a meglévő épület teljes rekonstrukciójának és bővítési
igényének legkedvezőbb építészeti megoldását kiválasztani, valamint a projekt tervezési programját véglegesíteni.
A tervpályázati eljárást követően Ajánlatkérőnek szándékában áll a tervszolgáltatás, továbbtervezés megrendelésére irányuló
szerződés megkötése.
(A 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet) 9.§ (2) alapján a továbbtervezés vonatkozásában a bírálóbizottság a következő
ajánlásokat teheti:
• ajánlást tesz, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása során mely pályázókat javasolja ajánlattételre felhívni,
valamint
• adott esetben arra vonatkozó ajánlást is tehet, hogy ne kerüljön sor hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására.)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi
közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1
16628 / 2016 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás

V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
[x] Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
[ ] A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész 1 (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és
a bekezdés számát)

Szakasz száma:
I . 3 .
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye:
Kommunikáció

A következő helyett:
A tervpályázati dokumentáció korlátozás
nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhető a következő címen:
kba.kozbeszerzes.hu (URL)

Helyesen:
A tervpályázati dokumentáció korlátozás
nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhető a következő
címen:http://sbgk.hu/kozbeszerzesi-
eljarasok(URL)

Szakasz száma:
. .
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye:

A következő helyett
Fő CPV-kód:

Helyesen
Fő CPV-kód:

Szakasz száma:
IV . 2 . 1
A módosítandó szöveg helye: A
pályázatok (pályaművek) vagy részvételi
jelentkezések benyújtásának határideje:

A következő helyett
Dátum: 2017/04/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 24:00 (óó:pp)

Helyesen
Dátum: 2017/05/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 24:00 (óó:pp)

V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
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[ ] A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
[ ] Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: 2

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/02/10 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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