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11. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
EURÓPAI UNIÓ  
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítı Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670  
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int  
: http://simap.eu.int  
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,  
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY   
KORRIGENDUM  
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplı feltételek 
alapvetı módosulását eredményezi, az egyenlı bánásmód elvének, valamint a beszerzés  
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitőzött határidık módosítására.  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR İ  
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)  

Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet  
Postai cím: Haller u. 29.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1096  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet  
Telefon: +36-1-215-7240  
E-mail: pethone@kardio.hu  
Fax: +36-1-215-7240  
Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.kardio.hu  
A felhasználói oldal címe (URL):  

I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLİ TESTÜLET TÍPUSA  
Ajánlatkérı (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerzıdések esetében) x 
Ajánlatkérı (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)  

 
II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA  
II.1) MEGHATÁROZÁS  
II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés  

(az eredeti hirdetményben szereplı információnak megfelelıen)  
Az Intézményben ellátottak élelmezési feladatainak ellátása  

II.1.2) A szerzıdés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége  
(az eredeti hirdetményben szereplı információnak megfelelıen)  
Ajánlatkérı székhelyén napi 200 fı -50 % ellátott heti hét napos, napi háromszori fı étkezésének és egy kis étkezésének 
biztosítása  

II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplı információnak megfelelıen)  

 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplı információnak megfelelıen)  

Nyílt  
Meghívásos  
Gyorsított meghívásos  
xTárgyalásos  
Gyorsított tárgyalásos  

Fı szójegyzékKiegészítı szójegyzék
Fı tárgy: 55520000-1
További tárgyak:
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Versenypárbeszéd  
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplı információnak  

megfelelıen, adott esetben)  
GOKI-3/2/2009  

IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)  
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP  
OJS eSender  
Bejelentkezés:  
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)  

IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)  
Hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 99 - 143758 2009/05/26 (nap/hó/év)  

IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának idıpontja: 2009/05/22 (nap/hó/év)  
   
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT İ INFORMÁCIÓK  
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZİRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)  

Befejezetlen eljárás xJavítás További információ  
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi 
kockát, amennyire szükség van)  

xA közbeszerzési eljárást megszüntették.  
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minısítették.  
Nem került sor szerzıdés odaítélésére.  
Lehetséges, hogy a szerzıdést ismételten közzéteszik.  

VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok 
feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)  
VI.3.1) Az ajánlatkérı által benyújtott eredeti információ módosítása  

A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérı által eredetileg megadottaknak.  
Mindkettı  

VI.3.2) Az eredeti hirdetményben  
A megfelelı pályázati dokumentációban  
(a további információkat lásd a megfelelı pályázati dokumentációban)  
Mindkettıben  
(a további információkat lásd a megfelelı pályázati dokumentációban)  

VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)  
A szöveg módosítandó része:  
A következı helyett:  
Helyesen:  

VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)  
A módosítandó adatok:  
A következı helyett:  
(nap/hó/év )  
: (idıpont )  
Helyesen:  
(nap/hó/év )  
: (idıpont )  
A módosítandó adatok:  
A következı helyett:  
(nap/hó/év )  
: (idıpont )  
Helyesen:  
(nap/hó/év )  
: (idıpont )  

VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)  
A módosítandó szövegrész (adott esetben)  
Hivatalos név:  
Postai cím:  
Város/Község:  
Postai irányítószám:  
Ország:  
Telefon:  
E-mail:  
Fax:  
Internetcím (URL):  
Internetcím(ek) (adott esetben)  
Az ajánlatkérı általános címe (URL):  
A felhasználói oldal címe (URL):  

VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)  
A beírandó szöveg helye:  
A beírandó szöveg:  

VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)  
--------------------(A VI. szakaszból szükség szerint több példány használható) --------------------  

VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDİPONTJA: 2009/07/24 (nap/hó/év )  
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