ENYD Kft.

Az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.
„Az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Pécsi u. 11. (Hrsz.:3587/18) szám alatti telephelyén elhelyezkedő 880 m2–es üzem bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás Érdekelt Gazdasági Szereplő(i) részére
Budapest, 2018. január 8.

TÁJÉKOZTATÁS AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL
Tisztelt Érdekelt Gazdasági Szereplők!
Az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. (1076 Budapest, Dózsa György út 48.), mint Ajánlatkérő a 2015. évi
CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatásra
kerülő közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló (tárgyalás tartása nélküli) közbeszerzési eljárást indított „az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Pécsi u. 11. (Hrsz.:3587/18) szám alatti
telephelyén elhelyezkedő 880 m2–es üzem bővítése” tárgyában az ajánlattételi felhívás ajánlattevők
részére történő megküldésével. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. december 22. volt.
A fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő nevében eljárva ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy –
a Kbt. 115. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja. Ennek megfelelően az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontok az alábbiak szerint módosulnak:
A meghosszabbított ajánlattételi határidő: 2018. január 19., 10.00 óra (a korábban megjelölt 2018.
január 10., 10.00 óra helyett)
Ajánlatok bontásának időpontja: 2018. január 19., 10.00 óra, helyszíne változatlanul: ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (1011 Budapest, Fő u. 21. II. emelet 2., II. tárgyaló)
Tájékoztatjuk a T. Érdekelt Gazdasági Szereplőket, hogy a kiegészítő tájékoztatást a fenti (meghosszabbított) ajánlattételi határidő figyelembe vételével fogja megadni.


Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét, és az ajánlat fentieknek megfelelő összeállítását!
Az Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (3) bekezdésének megfelelően valamennyi érdekelt gazdasági szereplő
részére egyidejűleg, közvetlenül, és azonos tartalommal jelen tájékoztatását megküldi.
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Jelen tájékoztatás 2 (kettő) számozott oldalt tartalmaz.
Tisztelettel:

Dr. Illényi Péter Tamás sk.
ügyvezető

Dr. Daczuk Balázs sk.
ügyvezető

OPEION Stúdió Kft.
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00316)
1011 Budapest, Fő utca 21.
Telefon: 1/ 269-8134
Telefax: 1/ 201-2861
E-mail: illenyi.peter@enyd.hu, iroda@enyd.hu

ENYD – Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Kft.
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00313)
1011 Budapest, Fő utca 21.
Telefon: 1/ 269-8134
Telefax: 1/ 201-2861
E-mail: daczuk.balazs@enyd.hu; iroda@enyd.hu

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet
6. § (4) és (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve tájékoztatást ezúton ellenjegyezzük (az aláírásokat
az eredeti/papír alapú dokumentum tartalmazza)
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