
Tisztelt Ajánlattevő!  
 
Az Unió-Formen Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1081 Budapest, Bezerédi utca 19., adószáma: 
13837402-2-42) nemzeti közbeszerzési eljárást indított 2016. június 22-én közvetlen megküldéssel 
minden egyes ajánlattevő részére „Eszközök beszerzése Innovatív kompozit anyagból előállított 
építőipari felhasználású termékek gyártásához” tárgyában mint Ajánlatkérő.  
 
A Kbt. 113. §. (4) bekezdése értelmében az alábbi pontokon módosítjuk az ajánlattételi felhívást és a 
dokumentációt. 
 
1. kötet – Nemzeti eljárás ajánlattételi felhívása 
 

II.2.7. A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama - 1. rész 
esetében (extrúder) 

 
Befejezés: (2017/03/15) 

 
II.2.7. A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama - 3. rész 
esetében (présgép) 
 

Befejezés: (2017/03/15) 
 
III.1.7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: kiegészítésre kerül az alábbi bekezdéssel 
 

Ajánlattevő az 1. rész esetében (extrúder) és a 3. rész esetében (présgép) benyújthat az 
elkészült extrúder, illetve a présgép az Ajánlattevő telephelyén történő Ajánlatkérő általi 
jóváhagyást követően az ellenszolgáltatás teljes összegére vetítetten 60 %-ra vonatkozó 
részszámlát, amelyben a kért előleg összege beszámításra kell kerülnie. A végszámla a 
leszállított, telepített és beüzemeltetett berendezések átvétele után állítható ki. 

 
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő átvezetésre kerül a módosított beadási határidő 
 
Dátum: (2016/07/08) Helyi idő: (11:00) 
 
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei átvezetésre került a 
módosított beadási határidő 
Datum: (2016/07/08) Helyi idő: (11:00) Hely: 7622 Pécs, Légszeszgyár utca 23., Földszinti 
Tárgyalóterem 

 
2. kötet – Útmutató az ajánlattevőknek 
 

II. fejezet – Alapvető információk 
 

4.) Az ajánlatok benyújtásának határideje: átvezetésre kerül a módosított beadási 
határidő 
 

2016. július 08. 11.00 óra 
 

10.) Fizetési feltételek: kiegészítésre kerül az alábbi bekezdéssel 
 

Ajánlattevő az 1. rész esetében (extrúder) és a 3. rész esetében (présgép) 
benyújthat az elkészült extrúder, illetve a présgép az Ajánlattevő telephelyén 
történő Ajánlatkérő általi jóváhagyást követően az ellenszolgáltatás teljes 
összegére vetítetten 60 %-ra vonatkozó részszámlát, amelyben a kért előleg 
összege beszámításra kell kerülnie. A végszámla a leszállított, telepített és 
beüzemeltetett berendezések átvétele után állítható ki. 

 
III. fejezet – Előírások az ajánlattevők részére 

 
1. Általános rész  

 



Munkák várható befejezése: 2017. március 
 

14.2. Teljesítési előírások kiegészítésre kerül az alábbi bekezdéssel 
 

Ajánlattevő az 1. rész esetében (extrúder) és a 3. rész esetében (présgép) 
benyújthat az elkészült extrúder, illetve a présgép az Ajánlattevő telephelyén 
történő Ajánlatkérő általi jóváhagyást követően az ellenszolgáltatás teljes 
összegére vetítetten 60 %-ra vonatkozó részszámlát, amelyben a kért előleg 
összege beszámításra kell kerülnie. A végszámla a leszállított, telepített és 
beüzemeltetett berendezések átvétele után állítható ki. 

 
19.4. Szállítás határideje módosításra kerül 

 
A megkötött szállítási szerződéstől számítva meg kell határozni Ajánlattevőnek, 
hogy hány napos szállítás határidejet vállal, amely azonban nem lehet több, mint 
az egyes részek véghatáridejénél, azaz 2016. október 31-nél, illetve az 1. és a 3. 
rész esetében 2017. március 15-nél. Az ennél nagyobb határidőt ajánló 
Ajánlattevő ajánlatát érvénytelenítjük. A minél kevesebb napot megajánlatott 
Ajánlattevő kapja a több pontot. 

 
3. kötet - Formanyomtatványok 
 

4. melléklet – 9. pont kiegészítésre kerül az alábbi résszel 
 

Ajánlattevő az 1. rész esetében (extrúder) és a 3. rész esetében (présgép) benyújthat az 
elkészült extrúder, illetve a présgép az Ajánlattevő telephelyén történő Ajánlatkérő általi 
jóváhagyást követően az ellenszolgáltatás teljes összegére vetítetten 60 %-ra vonatkozó 
részszámlát, amelyben a kért előleg összege beszámításra kell kerülnie. A végszámla a 
leszállított, telepített és beüzemeltetett berendezések átvétele után állítható ki. 

 
A módosításokkal egybeszerkesztett, de korrektúrával megjelölt 1-2. kötet és 3. kötet dokumentumokat 
csatoltan megküldjük minden egyes Ajánlattevő részére. 
 
Kérem, hogy jelen e-mail kézhezvételéről szíveskedjenek visszaigazoló e-mailt küldeni részemre a 
nyergesi@nyergesi.hu címre. 
 
Nyergesújfalu, 2016. július 05.  
Tisztelettel:  
Nyergesi Ferenc  
06-70/582-0925  
Unió-Formen Kft. megbízásából 
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