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A TED: 2016/5 044-072389 hirdetmdnysz6mon 2016. m6rcius 03-6n

,,Gy6gyszer, inftizi6s oldat, v6rk6szitm6nyek, szerobaktero16giai k6szitm6ny
nyflkahdrtya fert6tlenit6szer beszerz6se" tlrgyu kozbeszerzdsi elj6r6ssal
al6bbi k6rds drkezett:

,,Kdrjilk, szfveskedjen a Kozbeszerzdsi Hat1sdg ds Ddntcibizottsiigndl megdrdekl i, hogy a

2016/5 044-072389-es azonoslt6szamil eljiirds m6dosftott hirdetmdnye meg ft jelenni
2016.04.09-dn. Az informaci6 fontos, annak drdekdben, hogy ajdnlatot tudjunk ad Szombati

nap munkaszrineti nap, a beaddsi hatdridd 2016.04.11. 11.00, tehdt ha 'elenik a

hirdetmdnv, a hatdrid6re beadott aidnlatunk hibds lehet. Kdriilk, ame ,yiben a
Ddntcibizottsagtol megkapjdk a tftjdkoztatdst a megjelen,ls ddtumdrdl, azt szf
j el ezni feldnk. S e gft6 e gyilttmilko ddsilket ezilton ko s zdnj ilk !'

skedjenek

Fenti kdrdsre Aj6nlatk6ro a kovetkezo informhcrot adja:

A hirdetm6nyeket a Kiizbeszerz6si Hat6s6g Hirdetm6nykezel6si F6oszt6lya kii
Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapja, a TED r6sz6re - ezma reggel megtiirt6nt.

A TED a 20l4l24tEU irrinyelv 51. cikk (2) szerint ezt kiivet6en 5 napon be I kiiteles
kiizz6tenni a hirdetm6nyt.Ez teh6t lehet az l. 6s az 5. nap is. Erre sem az ajrin
sem a Kiizbeszerz6si Hat6sfgnak nincsen r{hatfsa.

Aifnlattevdk r6sz6re.

tk6r6nek.



Tekintettel arra, hogy a felhivds tartalma nem villtozik, ktz6r6lag a szerzld Jewezetet
6rintik a javitfsok, kieg6szft6sek - valamennyi T. Ajfnlattev6k javhra, T. Aj nlattev6k
rfisz6rSl ilrkezett k6rd6sek megvrilaszok{sa eredm6nyek6nt -, a hatilridl
aj:inlatuk hibris ezen oknfl fogva nem lehet.

Aj6nlatk6r6 mindent elkiivetett annak 6rdek6ben, hogy a korrigendumo
leghamarabb feladja megielen6sre, 6s megfelel6en trlj6koztassa T. Ajfn
Sajnos a Kbt. 6s a kapcsol6dt6 jogszab{lyok kieg6szit6 thj6koztatdsra 6s m
vonatkoz6 hat6rid6i enn6l gyorsabb iigyint6z6st nem tesznek lehet6v6.

beadott

a lehet6
ttev6ket.

t6sra

bekezdds
kciteles a

i a k6son
miatt.

A fentiek miatt ism6t iik. h iben nem
201 a TED miikiid6se miatt 6s6bb :i rilis 9-6n tt6teli
hatririd6 az eredeti 2016. riprilis 11. 11:00 6ra.

Eziton titjekoztatjuk tov6bbd T. Aj6nlattevoket, hogy a Kbt. 56. $ (4) alapj6n, yiben
ajanlatkero a kdson erkezett kiegeszito tdjekoztaths kdrdsekre vflIaszt ad a (2
szerinti hat6ridon tul (azaz az ajttnlatteteli hat6ridot megeloz6 6 napon beliil),
Kbt. 52. $ (4) alkalmazasara, azaz az ajftnlattdteli hat6rido m6dosft6s6ra hirde utjdn,
mely hirdetmdnynek az ajlnlattdteli hat6ridoben meg is kell jelennre - ez a i napt6l
2016.dprilis 11-ig lehetetlensdg, igy ajtnlatk6ronek nem 6ll m6dj6ban vtiaszt
erkezett kieg6szito tdjekoztatils k6rdsekre, a Kbt. ezen ellentmond6sos rendelkezese

B u d a p e s t,2016. dprilis 07.
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