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 Tisztelt Cím! 
 
Hivatkozással a 2011 november 8-án kelt takarítás ajánlattételi felhívás megküldésére, a 
kiírást és dokumentációt módosítom a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX törvény 22 
cím az általános egyszerű közbeszerzési eljárás szabályai  250. §. (3) bekezdés e.) pontja 
alapján, mely lehetőséget ad az ajánlattételi felhívás illetőleg dokumentáció 
módosítására a 76.§ azzal, az eltéréssel, hogy közvetlenül írásban kell az ajánlattevőket 
tájékoztatni. 
 
Az ajánlattételi kiírás II.2.1) teljes mennyiség vagy érték alábbiak szerint került 
meghatározásra: 
 
Szolnok Város Polgármesteri Hivatal épület irodáinak általános és időszaki takarítása 7.132.9 
m² az alábbi bontás szerint:1. Polgármesteri Hivatal 5000 Szolnok Kossuth tér 9 szám 
4.633.85m² 2. Polgármesteri Hivatal 5000 Szolnok Kossuth tér 1 szám 1.625.28   m²3. 
Polgármesteri Hivatal Okmány iroda 5000 Szolnok Széchenyi út, 22      630.05 m². Intézmény 
épület takarítás négyzetméter mennyiségtől +  -  10%-al a szerződéses időszakban eltérhet. 
 
Helyesbítve II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték  
 
Szolnok Város Polgármesteri Hivatal épület irodáinak általános és időszaki takarítása 6889.18 
m² az alábbi bontás szerint:1. Polgármesteri Hivatal 5000 Szolnok Kossuth tér 9 szám 
4.633.85m² 2. Polgármesteri Hivatal 5000 Szolnok Kossuth tér 1 szám 1.625.28   m²3. 
Polgármesteri Hivatal Okmány iroda 5000 Szolnok Széchenyi ut,22      630.05 m². Intézmény 
épület takarítás négyzetméter mennyiségtől +  -  10%-al a szerződéses időszakban eltérhet. 
 
III.2.3) Műszaki illetve szakmai alkalmasság  minimum követelmény 2/ pont kiírás szerint 
 

2/Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) c) pontja szerinti 
alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet ha együttesen 2010 évre vonatkozóan nem 
rendelkeznek legalább 1 db 7.000 m2 egy végfelhasználótól származó takarításra 
vonatkozó pozitív tartalmú referenciával.  

Helyesbítve a III.2.3) Műszaki illetve szakmai alkalmasság  minimum követelmény 

 
2/Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) c) pontja szerinti 
alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet ha együttesen 2010 évre vonatkozóan nem 



rendelkeznek legalább 1 db 6000 m2 egy végfelhasználótól származó takarításra 
vonatkozó pozitív tartalmú referenciával. 

Az ajánlattételi kiíráshoz kapcsolódóan megküldött dokumentáció III fejezet Műszaki leírás, 
feladat leírás beszerzés tárgyán belül szerepeltetett 

 Takarítandó felület nagysága: 7.132.9 m² 
 
Helyesbítve 
 
 Takarítandó felület nagysága: 6889.18 m² 
 
Kérem a fenti szempontok figyelembevételével szíveskedjenek az ajánlatát részünkre 
megküldeni. 
 
 
 Szolnok 2011 november 17 
 
 
 
 
    Tisztelettel 
 
        Dr. Mészáros Mátyás 
         igazgató 
 

 

 

 

 

 


