Újpesti egészségügyi intézmények takarítása
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
CPV Kód:
Ajánlatkérő:

2021/111
Szolgáltatásmegrendelés
Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
2021.06.11.
10995/2021
90900000-6
UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
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 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10804001441
Postai cím: Munkásotthon Utca 66-68
Város: Budapest,
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1042
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gácsi Lászlóné
Telefon: +36 703833415
E-mail: gacsine.agnes@uvzrt.hu
Fax: +36 13698103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uvzrt.hu
II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Újpesti egészségügyi intézmények takarítása
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Hivatkozási szám: EKR000569462021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

90900000-6

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő
egészségügyi intézmények (védőnői szolgálati helyiség, fogászati rendelők és mentálhigiéniás
gondozói helyiség) takarítási feladatainak ellátása.
Takarítandó terület mérete: 1.904 m2; Részletes terület kimutatást a Főtábla tartalmazza
Az egyes feladatok pontos meghatározását, a tárgyi és személyi feltételeket a Szolgáltatási
jegyzék tartalmazza.
Az Ajánlatkérő a feladatokat a feladatellátás gyakoriságától függően az egyes helyszínek
vonatkozásában naponta és időszakosan végzendő feladatokban kategorizálta, melyekre
vonatkozóan az ajánlattevőnek ajánlatot kell tennie az Ajánlatkérő által rendelkezésre
bocsátott és szakmai ajánlatként ajánlattevők részéről benyújtandó Főtáblában foglaltak
szerint.
A Főtábla szerinti egységár(ak) átalányár jellegű(ek), tehát tartalmazniuk kell a szerződésszerű
teljesítéssel, valamint a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban felmerülő
valamennyi költséget, adót, közterhet, illetéket stb., kivéve az általános forgalmi adó összegét.
A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy a személyzet esetleges
változása (így különösen betegség) a teljesítést ne befolyásolja.
A takarításhoz szükséges villamos energiát és vizet az Ajánlatkérő biztosítja a nyertes
ajánlattevő részére, amelynek költségeit az Ajánlatkérő viseli.
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:
10089 / 2021 (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
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V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény
kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási
határidő dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2021/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
Szakasz száma:
..
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
..
Rész száma:
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A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2021/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2021/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (2) bekezdése való tekintettel, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (3)
bekezdés, és a (4) bekezdés a) b) pontja alapján meghosszabbítja.
Ajánlatkérő tájékoztatta a hirdetmény módosítási szándékáról az érdeklődő gazdasági
szereplőket , hogy az ajánlattételi határidő meghosszabbításra kerül, melyről hirdetmény kerül
feladásra. A Kbt. 55. § (1) bek. alapján Ajánlatkérő tájékoztatást adott, hogy a beérkezett
kiegészítő tájékoztatás alapján pontosította/javította a szolgáltatási jegyzéket, a főtáblát,
szerződéstervezetet, valamint a közbeszerzési dokumentumot, melyek a az eredeti
dokumentumokkal megegyező helyen (EKR000569462021) korlátlanul elérhetőek. Hirdetmény
száma a közbeszerzési értesítőben: 10089/2021
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/06/09 (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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