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Biharkeresztes Város Önkormányzata - „„Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című
pályázat keretében TOP-1.1.1-15-HB1-201600007 azonosítószámú, „Iparterület fejlesztése
Biharkeresztesen” elnevezésű projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása”
Tisztelt Gazdasági szereplő!
Biharkeresztes Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény Harmadik rész 115. § (1) bekezdése alapján, nyílt eljárás szabályai szerinti
hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli, az ajánlattételi felhívás közvetlen
megküldésével indított nemzeti közbeszerzési eljárást folytat le „„Ipari parkok,
iparterületek fejlesztése” című pályázat keretében TOP-1.1.1-15-HB1-201600007
azonosítószámú, „Iparterület fejlesztése Biharkeresztesen” elnevezésű projekttel
kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása” elnevezéssel.
A Kbt. 115.§ (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő köteles biztosítani a versenyt, és az eljárást
megindító felhívás közzététele helyett legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül
írásban ajánlattételi felhívást küldeni.
A fentiekben leírtaknak megfelelőn mellékelten megküldöm az eljárást megindító Ajánlattételi
felhívást, az eljárás Ajánlattételi dokumentációját, a hozzá kapcsolódó iratmintákat (szerkeszthető,
word formátumban), valamint a műszaki fejezetet a kitöltendő árazatlan költségvetésekkel
(szerkeszthető, excel formátumban) együtt – mely közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 39. §
(1) bekezdésének megfelelően elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljes körűen,
térítésmentesen, a Kbt. 57. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárást megindító felhívás
megküldésének időpontjától hozzáférhetővé tett az Önök számára az alábbi elektronikus
elérhetőségen, és egyidejűleg szeretném felkérni Önöket az eljáráson történő indulásra
(ajánlattételre):
http://www.procurementauditkft.hu/index.php/2016-04-16-19-47-09
BiharkeresztesIparterület
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton kell
letölteni, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező regisztrációs lap kitöltésével
és Ajánlatkérő részére - a +3652688948 telefax számra, vagy a procurementkft@gmail.com
címre - történő haladéktalan visszaküldésével kell igazolni, továbbá az ajánlat részeként
ajánlattevőnek csatolnia kell a kitöltött és az ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs
lap másolati példányát.
Tisztelettel kérem, hogy a közbeszerzési dokumentumok kézhezvételét részünkre a +36
52688948-as faxszámra, vagy a procurementkft@gmail.com e-mail címre visszaigazolni
szíveskedjenek.
Debrecen, 2017. március 24.
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