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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257657-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Székesfehérvár: Melegvíz-kazánok
2017/S 126-257657

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 104-208228)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.
AK07139
Honvéd utca 1.
Székesfehérvár
8002
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sebestyén Györgyi, gazdasági igazgató
Telefon:  +36 22541301
E-mail: kozbeszerzes@szepho.hu 
Fax:  +36 22314252
NUTS-kód: HU211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szepho.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szepho.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Szedreskerti Fűtőmű felújítása és melegvíz-kazán,füstgáz elvezető rendszer és szerelvényeinek,vízkezelési-,
nyomástartó berendezések beszerzése,telepítése,beüzemelése,fűtőmű homlokzatának felújítása.

II.1.2) Fő CPV-kód
42161000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Szedreskerti Fűtőmű felújítása és 1 db új, földgáztüzelésű, hőhasznosítóval ellátott melegvíz-kazán, valamint
füstgázelvezető rendszer és szerelvényeinek, vízkezelési- és nyomástartó berendezések beszerzése,
telepítése, beüzemelése, továbbá a fűtőmű homlokzatának építészeti felújítása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208228-2017:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@szepho.hu
http://www.szepho.hu
http://www.szepho.hu
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VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 104-208228

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
6.Építészeti munkák:bontási munkák(mellső üvegfal,meglévő kazánok,csővezetékek,berendezések,gáztalanító
tartály és annak vasbeton tartószerkezete),új szendvicspanel falszerkezet építése,új homlokzati falban 3x4 m-
es bontható űrszelvény kialakítása,3 db 3x1 m-es szellőzsalu beépítése a panelfalba,vízlágyító helyiség, új
elektromos helyiség,emeleti részen 2iroda helyiség,öltöző,zuhanyzó kialakítása,nyílászárók cseréje,kazánok
meglévő alapjainak vizsgálata,szükség esetén megerősítése.
Helyesen:
6.Építészeti munkák:bontási munkák(mellső üvegfal,meglévő kazánok,csővezetékek,berendezések,gáztalanító
tartály és annak vasbeton tartószerkezete),új szendvicspanel falszerkezet építése,új homlokzati falban 3x4 m-
es bontható űrszelvény kialakítása, 6 db nagyméretű 1,0x1,0 m-es, és 10db 1,0x0,3m szellőzőzsalu beépítése
a panelfalba,vízlágyító helyiség, új elektromos helyiség,emeleti részen 2iroda helyiség,öltöző,zuhanyzó
kialakítása,nyílászárók cseréje,kazánok meglévő alapjainak vizsgálata,szükség esetén megerősítése.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 05/07/2017
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 17/07/2017
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma
A következő helyett:
Dátum: 04/08/2017
Helyesen:
Dátum: 16/08/2017
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 05/07/2017
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 17/07/2017
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208228-2017:TEXT:HU:HTML
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12.AK a teljesítés helyszínének megismerése és megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében helyszíni
bejárást biztosít. Időpont: 14.6.2017. 11:00 óra. Találkozási helyszín: 8000 Székesfehérvár, Szedreskerti ln. 1.
Helyesen:
12. AK a teljesítés helyszínének megismerése és megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében helyszíni
bejárást biztosít. Időpont: 14.6.2017. 11.00 óra. Találkozási helyszín: 8000 Székesfehérvár, Szedreskerti ln. 1.
AK a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében lehetőséget biztosít a teljesítéssel érintett helyszín
megtekintésére és a helyszínen szükséges esetleges műszaki vizsgálatok elvégzésére. AK a helyszín (8000
Székesfehérvár, Szedreskerti ln. 1.) megtekintését hétfőtől-csütörtökig 10:00-15:00 óra között biztosítja.
Tekintettel arra, hogy az épületben személyzet nem tartózkodik, ezért kérjük előzetes bejelentkezésüket –
legkésőbb a megtekintés előtti munkanapon – a kozbeszerzes@szepho.hu  e-mail címen.
A helyszínen kérdések feltevésére nincs lehetőség, csak a helyszín megtekintésére.

VII.2) További információk:
A jelen hirdetménnyel összhangban a korábban kiadott közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerülnek,
melyek korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek a következő címen:
http://www.szepho.hu/kozbeszerzesi-eljarasok
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