
Megküldött oldalak száma: 2 oldal 
Tárgy: tájékoztatás a "Gödöllői Járásbíróság és a Gödöllői járási Ügyészség épülete teljes 

rekonstrukciója és bővítése belsőépítészeti munkáinak megvalósítása, egyedi és típus bútorok 

beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban korrigendum közzétételéről 

 
Tisztelt Gazdasági Szereplő(k)! 
 
A Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 16.) Ajánlatkérő által indított „A Gödöllői 

Járásbíróság és a Gödöllői járási Ügyészség épülete teljes rekonstrukciója és bővítése belsőépítészeti 

munkáinak megvalósítása, egyedi és típus bútorok beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Kbt. 

55. § (2) bekezdése alapján tájékoztatjuk, hogy a felhívás módosításra került, melyről az eljárás iránt 

érdeklődő gazdasági szereplőket egyidejűleg és haladéktalanul tájékoztatjuk jelen értesítésünkkel. 

Az esetleges kiegészítő tájékoztatás(ok) közzétételének helye: http://www.sbgk.hu/kozbeszerzesi-

eljarasok 

 

A hirdetmény szövege és az eljárás feltételei változatlanok. A dokumentumok elérési útvonalának 

ajánlatkérő új elérést is lehetővé tett a könyvtárakba rendezett dokumentumok egyben történő 

elérhetőségének lehetővé tételével.  

A dokumentáció tartalma megváltozott, az "Ajánlati Dokumentáció" című dokumentum módosult. Az 

ajánlatot a módosított dokumentációnak megfelelően kell elkészíteni és beadni. 

Szakasz száma:  

I . 3 .  

Rész száma:  

A módosítandó szöveg helye: 
Kommunikáció, telefon  

A következő helyett:  

+36 13544218  

Helyesen:  

+36 14611000  

Szakasz száma:  

I . 3 .  

Rész száma:  

A módosítandó szöveg helye: 
Kommunikáció, fax  

A következő helyett:  

+36 13730079  

Helyesen:  

+36 13424331  

Szakasz száma:  

I . 3 .  

Rész száma:  

A módosítandó szöveg helye: Az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés 
benyújtandó  

A következő helyett:  

a fent említett címre  

Helyesen:  

a következő címre:  
Hivatalos név: Országos Bírósági 
Hivatal 
Postai cím: Szalay utca 16. 114. 
iroda 
Város: Budapest 
NUTS-kód: HU101 
Postai irányítószám: 1055 
Ország: HU  



Szakasz száma:  

I . 3 .  

Rész száma:  

A módosítandó szöveg helye: 
Kommunikáció, A közbeszerzési 
dokumentáció korlátozás nélkül, 
teljes körűen, közvetlenül és 
díjmentesen elérhető a következő 
címen:  

A következő helyett:  

http://www.kba.kozbeszerz
es.hu  

Helyesen:  

http://www.sbgk.hu/kozbeszerze
si-eljarasok  

 

 

Kelt: Budapest, 2017. év január hónap 19. napján. 
 
 
 
Országos Bírósági Hivatal Ajánlatkérő nevében eljáró 

SBGK Ügyvédi Iroda bonyolító 
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