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A Miskolci Tankerületi Központ ajánlatkérő „A Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és a Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola Miskolc-tapolcai Tagiskolájának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás során a Kbt. 113. § (4)
bekezdés alapján
módosítja
az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat mindkét rész vonatkozásában.
1.
Az ajánlattételi felhívás IX. pontja a következő rendelkezés tartalmazta:
„Előleg igénylésére és részszámlázásra a Kbt. 135. § (5) és (7) bekezdése alapján nincs lehetőség.”
A felhívás fenti rendelkezését ajánlatkérő módosítja és ennek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt
– általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 10 %-nak megfelelő összegű előleg
igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §
(1) bekezdése szerint kerül sor, amennyiben azt a nyertes ajánlattevő igényli.
Az előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra.
Részszámlázásra a Kbt. 135. § (5) és (7) bekezdése alapján nincs lehetőség.”
2.
A dokumentáció V. fejezetében közzétett szerződéstervezet mindkét részben kiegészítésre kerül
az alábbi 12/A. ponttal:
„12/A. Megrendelő az 5. pont szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – vállalkozói díj
10 %-ának megfelelő mértékű, azaz ….. forint előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Az előleg
kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint kerül sor, amennyiben azt a
Vállalkozó igényli. Az előleg összege a végszámlában kerül elszámolásra, azaz a végszámla ezen
összeggel csökkentve kerül kifizetésre. Alvállalkozó igénybe vétele esetén a 10. b) pont szerinti
nyilatkozatot erre tekintettel kell megtenni. Az előleget a szerződés 1. pontjában meghatározott
kivitelezés során lehet felhasználni.”
Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés alapján módosítja az ajánlattételi határidőt és az ajánlatok
bontásának időpontját. Az új ajánlattételi határidő és így az ajánlatok bontásának időpontja
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