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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:472579-2022:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Laboratóriumi szolgáltatások
2022/S 166-472579

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2022/S 152-435941)

Jogalap:
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 12543317244
Postai cím: Váci Út 144-150
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László Gábor
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu 
Telefon:  +36 307794151
Fax:  +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Laborvizsgálati tevékenység ellátása 3 évre-2022
Hivatkozási szám: EKR001111622022

II.1.2) Fő CPV-kód
71900000 Laboratóriumi szolgáltatások

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
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A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett földgáztárolók működtetéséhez szükséges laborvizsgálatok 
elvégzése 3 éves időtartamban - 2022
1. rész: Hajdúszoboszlói földgáztároló:
Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok
Becsült érték áfa nélkül: 80 000 000 HUF
2. rész: Kardoskúti földgáztároló:
Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok
Becsült érték áfa nélkül: 80 000 000 HUF
3. rész: Pusztaedericsi földgáztároló:
Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok
Becsült érték áfa nélkül: 80 000 000 HUF
4. rész: Zsanai földgáztároló:
Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok
Becsült érték áfa nélkül: 80 000 000 HUF
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

25/08/2022

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 152-435941

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.3
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Teljesítés fő helyszíne
A következő helyett:
Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Hajdúszoboszlói földalatti gáztároló és kapcsolódó létesítményeik 
területe
Helyesen:
Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Kardoskúti földalatti gáztároló és kapcsolódó létesítményeik területe
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
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A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Hajdúszoboszlói földgáztároló működtetéséhez szükséges 
laborvizsgálatok elvégzése 3 éves időtartamban - 2022 (1. rész)
Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok:
- Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők
- Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők, üzemelő kigázosítók
- PB összetétel (GC)
- Gazolin, atmoszférikus kondenzátum összetétel (GC)
- Szagosítóanyag-tartalom
- Összes kéntartalom
- H2S-tartalom
- Harmatpont CH
- Harmatpont vízgőz
- Légtér CH szennyezettsége
- Kútáram
- Olaj víztartalom
- Olajsűrűség
- Viszkozitás
- Savszám
- Kútáram szilárdanyag-tartalmának meghatározása
- Mintaelőkészítés
- Földgáz mintavétel
- Mintavétel cseppfolyós szénhidrogénekből
Keretösszeg áfa nélkül: 80 000 000 HUF
Ajánlatkérő a műszaki tartalomban meghatározott mennyiségű vizsgálat (nettó 56 000 000, HUF értékben) 
megrendelésére vállal kötelezettséget.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
Helyesen:
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A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Kardoskúti földgáztároló működtetéséhez szükséges 
laborvizsgálatok elvégzése 3 éves időtartamban - 2022 (2. rész)
Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok:
- Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők
- Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők, üzemelő kigázosítók
- PB összetétel (GC)
- Gazolin, atmoszférikus kondenzátum összetétel (GC)
- Szagosítóanyag-tartalom
- Összes kéntartalom
- H2S-tartalom
- Harmatpont CH
- Harmatpont vízgőz
- Légtér CH szennyezettsége
- Kútáram
- Olaj víztartalom
- Olajsűrűség
- Viszkozitás
- Savszám
- Kútáram szilárdanyag-tartalmának meghatározása
- Mintaelőkészítés
- Földgáz mintavétel
- Mintavétel cseppfolyós szénhidrogénekből
Keretösszeg áfa nélkül: 80 000 000 HUF
Ajánlatkérő a műszaki tartalomban meghatározott mennyiségű vizsgálat (nettó 56 000 000, HUF értékben) 
megrendelésére vállal kötelezettséget.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
Szakasz száma: II.2.3
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: Teljesítés fő helyszíne
A következő helyett:
Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Hajdúszoboszlói földalatti gáztároló és kapcsolódó létesítményeik 
területe
Helyesen:
Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi földalatti gáztároló és kapcsolódó létesítményeik 
területe
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
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A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Hajdúszoboszlói földgáztároló működtetéséhez szükséges 
laborvizsgálatok elvégzése 3 éves időtartamban - 2022 (1. rész)
Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok:
- Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők
- Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők, üzemelő kigázosítók
- PB összetétel (GC)
- Gazolin, atmoszférikus kondenzátum összetétel (GC)
- Szagosítóanyag-tartalom
- Összes kéntartalom
- H2S-tartalom
- Harmatpont CH
- Harmatpont vízgőz
- Légtér CH szennyezettsége
- Kútáram
- Olaj víztartalom
- Olajsűrűség
- Viszkozitás
- Savszám
- Kútáram szilárdanyag-tartalmának meghatározása
- Mintaelőkészítés
- Földgáz mintavétel
- Mintavétel cseppfolyós szénhidrogénekből
Keretösszeg áfa nélkül: 80 000 000 HUF
Ajánlatkérő a műszaki tartalomban meghatározott mennyiségű vizsgálat (nettó 56 000 000, HUF értékben) 
megrendelésére vállal kötelezettséget.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
Helyesen:
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A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Pusztaedericsi földgáztároló működtetéséhez szükséges 
laborvizsgálatok elvégzése 3 éves időtartamban - 2022 (3. rész)
Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok:
- Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők
- Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők, üzemelő kigázosítók
- PB összetétel (GC)
- Gazolin, atmoszférikus kondenzátum összetétel (GC)
- Szagosítóanyag-tartalom
- Összes kéntartalom
- H2S-tartalom
- Harmatpont CH
- Harmatpont vízgőz
- Légtér CH szennyezettsége
- Kútáram
- Olaj víztartalom
- Olajsűrűség
- Viszkozitás
- Savszám
- Kútáram szilárdanyag-tartalmának meghatározása
- Mintaelőkészítés
- Földgáz mintavétel
- Mintavétel cseppfolyós szénhidrogénekből
Keretösszeg áfa nélkül: 80 000 000 HUF
Ajánlatkérő a műszaki tartalomban meghatározott mennyiségű vizsgálat (nettó 56 000 000, HUF értékben) 
megrendelésére vállal kötelezettséget.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
Szakasz száma: II.2.3
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: Teljesítés fő helyszíne
A következő helyett:
Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Hajdúszoboszlói földalatti gáztároló és kapcsolódó létesítményeik 
területe
Helyesen:
Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földalatti gáztároló és kapcsolódó létesítményeik területe
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
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A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Hajdúszoboszlói földgáztároló működtetéséhez szükséges 
laborvizsgálatok elvégzése 3 éves időtartamban - 2022 (1. rész)
Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok:
- Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők
- Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők, üzemelő kigázosítók
- PB összetétel (GC)
- Gazolin, atmoszférikus kondenzátum összetétel (GC)
- Szagosítóanyag-tartalom
- Összes kéntartalom
- H2S-tartalom
- Harmatpont CH
- Harmatpont vízgőz
- Légtér CH szennyezettsége
- Kútáram
- Olaj víztartalom
- Olajsűrűség
- Viszkozitás
- Savszám
- Kútáram szilárdanyag-tartalmának meghatározása
- Mintaelőkészítés
- Földgáz mintavétel
- Mintavétel cseppfolyós szénhidrogénekből
Keretösszeg áfa nélkül: 80 000 000 HUF
Ajánlatkérő a műszaki tartalomban meghatározott mennyiségű vizsgálat (nettó 56 000 000, HUF értékben) 
megrendelésére vállal kötelezettséget..
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
Helyesen:
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A Magyar Földgáztároló Zrt. által üzemeltetett Zsanai földgáztároló működtetéséhez szükséges laborvizsgálatok 
elvégzése 3 éves időtartamban - 2022 (4. rész)
Gáz, gáztermék, kondenzátum és olaj vizsgálatok:
- Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők
- Földgáz összetétel (GC), számított jellemzők, üzemelő kigázosítók
- PB összetétel (GC)
- Gazolin, atmoszférikus kondenzátum összetétel (GC)
- Szagosítóanyag-tartalom
- Összes kéntartalom
- H2S-tartalom
- Harmatpont CH
- Harmatpont vízgőz
- Légtér CH szennyezettsége
- Kútáram
- Olaj víztartalom
- Olajsűrűség
- Viszkozitás
- Savszám
- Kútáram szilárdanyag-tartalmának meghatározása
- Mintaelőkészítés
- Földgáz mintavétel
- Mintavétel cseppfolyós szénhidrogénekből
Keretösszeg áfa nélkül: 80 000 000 HUF
Ajánlatkérő a műszaki tartalomban meghatározott mennyiségű vizsgálat (nettó 56 000 000, HUF értékben) 
megrendelésére vállal kötelezettséget..
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 05/09/2022
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 12/09/2022
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.3
A módosítandó szöveg helye: Felhívás megküldésének becsült dátuma
A következő helyett:
2022/09/16
Helyesen:
2022/09/23
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
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1) Ajánlatkérő a III.1.2. és III.1.3. pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített 
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
2) Ajánlatkérő a 2022. évi hatályos Intézkedési tervében is megfogalmazott, verseny fokozását célzó 
intézkedésként, részajánlattételi lehetőséget biztosít.
3) Közös részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. A részvételi 
jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát, 
amely tartalmazza a részvételi jelentkezők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök 
bemutatását, kijelöli azon részvételi jelentkezőt, aki közös részvételi jelentkezőket az eljárás során 
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételi jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. 
A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételi jelentkezők nyertességük esetén a 
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá a 
dokumentumban rögzített egyéb minimum tartalmi követelményeket.
4) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) bekezdés 
és 66. § (6) bekezdés szerint a dokumentumban megadott mintának a kitöltésével.
5) Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és a kiegészítő 
tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi 
hozzáférhetővé. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
6) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nincs új hiánypótlás.
7) A tárgyalásos eljárástípus jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési 
szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) Kr. 2.§ (2) bekezdés alapján.
8) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tárgyalást elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és 
hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartsa meg az ajánlattevők erről szóló egyidejű, előzetes értesítése 
mellett.
9) Részvételi jelentkezés benyújtásának és felbontásának helye: I.3 pontban megadott címen, kizárólag 
elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információ: 
424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §. és a Kbt. 68.§ (1b) és (1c) bekezdései.
10) A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételi jelentkezést aláíró aláírási címpéldányának másolatát, 
vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy 
írja alá, a jelentkezésben csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására feljogosító 
meghatalmazását.
11) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenné nyilvánítási lehetőséget nem 
alkalmazza.
12) A keretszerződés megkötésének tervezett időpontja: 2022.11.01.
13) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell 
eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal 
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal 
kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A § - 41/C §. rendelkezései és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. (e-Kr.) 11-12. 
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§-ai tartalmazzák. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával 
kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
14) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy László Gábor, lajstromszám: 00099
15) A jelentkezés benyújtásával kapcsolatos további információ a közbeszerzési dokumentumban található. Ha 
a felhívás és a közbeszerzési dokumentum között eltérés van, a felhívás az irányadó.
16) A IV.2.6) pont kitöltése a feladás és a közzététel érdekében történt: 1 hónap = 30 naptári nap.
17) Részvételre jelentkező nem lehet az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott 
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom hatálya alá 
tartozó személy vagy szervezet.
18) Részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásban való nyertessége esetén a szerződés teljesítése során 
nem vehet igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást 
biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) 
bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike fennáll.
19) Részvételre jelentkezőnek a 17) és 18) pont szerinti tilalom betartásáról a Részvételre jelentkezésben 
nyilatkoznia kell.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/09/05 12:00.
Helyesen:
1) Ajánlatkérő a III.1.2. és III.1.3. pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített 
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
2) Ajánlatkérő a 2022. évi hatályos Intézkedési tervében is megfogalmazott, verseny fokozását célzó 
intézkedésként, részajánlattételi lehetőséget biztosít.
3) Közös részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. A részvételi 
jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát, 
amely tartalmazza a részvételi jelentkezők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök 
bemutatását, kijelöli azon részvételi jelentkezőt, aki közös részvételi jelentkezőket az eljárás során 
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételi jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. 
A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételi jelentkezők nyertességük esetén a 
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá a 
dokumentumban rögzített egyéb minimum tartalmi követelményeket.
4) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) bekezdés 
és 66. § (6) bekezdés szerint a dokumentumban megadott mintának a kitöltésével.
5) Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és a kiegészítő 
tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi 
hozzáférhetővé. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
6) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nincs új hiánypótlás.
7) A tárgyalásos eljárástípus jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési 
szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) Kr. 2.§ (2) bekezdés alapján.
8) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a tárgyalást elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és 
hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartsa meg az ajánlattevők erről szóló egyidejű, előzetes értesítése 
mellett.
9) Részvételi jelentkezés benyújtásának és felbontásának helye: I.3 pontban megadott címen, kizárólag 
elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információ: 
424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §. és a Kbt. 68.§ (1b) és (1c) bekezdései.
10) A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételi jelentkezést aláíró aláírási címpéldányának másolatát, 
vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy 
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írja alá, a jelentkezésben csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására feljogosító 
meghatalmazását.
11) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenné nyilvánítási lehetőséget nem 
alkalmazza.
12) A keretszerződés megkötésének tervezett időpontja: 2022.11.01.
13) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell 
eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal 
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal 
kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A § - 41/C §. rendelkezései és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. (e-Kr.) 11-12. 
§-ai tartalmazzák. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával 
kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
14) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Nagy László Gábor, lajstromszám: 00099
15) A jelentkezés benyújtásával kapcsolatos további információ a közbeszerzési dokumentumban található. Ha 
a felhívás és a közbeszerzési dokumentum között eltérés van, a felhívás az irányadó.
16) A IV.2.6) pont kitöltése a feladás és a közzététel érdekében történt: 1 hónap = 30 naptári nap.
17) Részvételre jelentkező nem lehet az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott 
korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom hatálya alá 
tartozó személy vagy szervezet.
18) Részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásban való nyertessége esetén a szerződés teljesítése során 
nem vehet igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást 
biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) 
bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike fennáll.
19) Részvételre jelentkezőnek a 17) és 18) pont szerinti tilalom betartásáról a Részvételre jelentkezésben 
nyilatkoznia kell.
20) A módosítás adminisztrációs hiba (2., 3. és 4. részben pontatlan teljesítési hely) kijavítására irányul. 
Módosul: Részvételi felhívás II.2.3., II.2.4. pontja a 2., 3. és 4. részben. IV.2.2, IV.2.3., IV.2.7 és VI.3.20) pont. A 
közbeszerzési Dokumentum nem módosul.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/09/12 12:00.

VII.2) További információk:
A módosítás adminisztrációs hiba (pontatlan teljesítési hely) kijavítására irányul. Módosul: Részvételi felhívás 
II.2.3., II.2.4. pontja a 2., 3. és 4. részben. és a IV.2.2, IV.2.3., IV.2.7 és VI.3.20) pontok. A közbeszerzési 
Dokumentum nem módosul.
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