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Tárgy:  Tájékoztatás korrigendum feladásáról az „Előminősítési rendszer keretében 

vállalkozási szerződés távhővezetéki tervezési-, engedélyezési, valamint 

építési munkák tárgyában, a szükséges anyagok biztosításával” tárgyú 

előminősítési rendszerrel kapcsolódóan. 

 

Tisztelt Címzett! 

A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.), mint Ajánlatkérő 

előminősítési eljárást folytat „Előminősítési rendszer keretében vállalkozási szerződés 

távhővezetéki tervezési-, engedélyezési, valamint építési munkák tárgyában, a 

szükséges anyagok biztosításával” TED szám: 2019/S 142-350525; korrigendum: 

2019/S 158-391624)] a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és kapcsolódó 

közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 

307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet alapján. 

Tájékoztatjuk Tisztelt előminősítési listára felvett gazdasági szereplőket, hogy Ajánlatkérő a 

jelen előminősítési hirdetmény vonatkozásában korrigendum feladását kezdeményezte (KÉ- 

8954/2020), melynek értelmében a 2019/S 142-350525 TED számon megjelent hirdetmény 

I.3) Kommunikáció pontja az alábbiak szerint módosul: 

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 
Beszerzési osztály 
Kalotaszeg u. 31. 
Budapest 
1116 
Magyarország 
Kapcsolattartó személy: Berei Norbert 
Telefon: +36 17006136 
Fax: +36 12061545; +36 14636131 
e-mail: kozbeszerzes@fotav.hu 
NUTS-kód: HU11 
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: 
www.fotav.hu 
 

VI.3) További információk 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A közbeszerzési dokumentum átvételének határideje megegyezik a rendszer 
működtetésének időtartamával. A dokumentáció ingyenes, korlátlanul és teljes körűen, 
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhető az alábbi elérési útvonalon: 
http://fotav.hu/adatkozzetetel/tovabbiadatkozzetetel/kozbeszerzesek-listaja/letoltheto-
dokumentumok. 
Jelszó a regisztrációs adatlap beérkezését követően kerül megküldésre. A dokumentációt 
kérelmekként legalább 1 jelentkezőnek / kérelemben megnevezett alvállalkozónak 
elektronikus úton el kell érnie a rendszer működtetésének lejártáig. A letöltést fenti webes 
elérési útvonalon elérhető (jelszó nélkül) letöltési igazolás kitöltésével és a 
kozbeszerzes@fotav.hu címre történő megküldésével kell igazolni. 
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A korrigendumot, illetve az ennek alapján módosított dokumentációt a megjelenés napjával 

egyidejűleg, közvetlenül megküldjük az előminősítési listán szereplő összes gazdasági 

szereplő részére, valamint Ajánlatkérő a saját honlapján is elérhetővé teszi. 

Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét, valamint jelen levelünk visszaigazolását a 

kozbeszerzes@fotav.hu e-mail címen. Visszajelzés hiányában Ajánlatkérő vélelmezi jelen 

levél kézhezvételét. 

 

Budapest, 2020. május 25. 

 

Tisztelettel: 

 

 

dr. Berethalmi András s.k. 
beszerzési osztályvezető 

 
 
 
 
 
 

Berei Norbert 
Felelős Akkreditált 

Közbeszerzési Szaktanácsadó 
Lajstromszám: 01202 

mailto:kozbeszerzes@fotav.hu




A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum BEREI NORBERT ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.05.25. 08.25.06


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: norca78@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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